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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2
v stavbe súp. č. 361 na pozemku parcely registra “C” parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré
Mesto spoločnosti LEDERER s.r.o., so sídlom Ostredková 24 v Bratislave, IČO 46177779 za účelom
reštaurácie na dobu určitú 10 rokov od
1.5.2014 do 30.4.2024 za nájomné 240,00 Eur/m2/rok za
hlavné priestory vo výmere 142,6 m2 a 72,00 Eur/m2/rok za obslužné priestory vo výmere 115,00 m2
spolu vo výške 42 504,00 Eur ročne,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET: Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súp. č. 361 na pozemku
parcely registra “C” parc. č. 344 na Sedlárskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, LV č.
1656 spoločnosti LEDERER s.r.o. ako prípadu hodného osobitného zreteľa
ŽIADATEĽ: LEDERER s.r.o.
Ostredková 24
821 02 Bratislava
IČO 46177779
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:
Nebytové priestory na prízemí a I. poschodí vo výmere 257,60 m2 v stavbe súp. č. 361 na pozemku parcely
registra “C” parc. č. 344 na Sedlárskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. Po rekonštrukcii boli
priestory premerané a podľa skutočného využívania sú v súčasnej dobe hlavné priestory vo výmere
142,60 m2 a obslužné priestory vo výmere 115,00 m2.
Podľa nájomnej zmluvy platnej do 30.4.2014 boli priestory vo výmere 257,60 m2 z toho hlavné priestory na
vo výmere 152,1 m2 a obslužné priestory vo výmere 105,5 m2.
ÚČEL NÁJMU: reštaurácia
DOBA NÁJMU: na dobu určitú 10 rokov od 1.5.2014 do 30.4.2024
VÝŚKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉ:
Podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno zo dňa 1.11.2011 je nájomné v tejto lokalite
s účelom nájmu kaviarne, reštaurácie, espressá, bistrá a predajne vo výške:
240,00 EUR/m2/rok za hlavné priestory vo výmere 142,60 m2 t. zn. 34 224,00 Eur ročne a
72,00 EUR/m2/rok za obslužné priestory vo výmere 115,00 m2 t. zn. 8 280,00 Eur ročne
spolu za 257,60 m2 vo výške 42 504,00 Eur ročne.
Vzhľadom na skutočnosť, že v centre mesta v nebytových priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta boli
z dôvodu zlej ekonomickej situácie ukončené 4 prevádzky reštauračných a kaviarenských zariadení
(Laurinská 7 - FINBUILD, Aligátor, Lagúna, Coffe and Co) a na niektoré z týchto priestorov boli
opakovane vyhlásené obchodné verejné súťaže, do ktorých sa nikto neprihlásil, navrhujeme prenajať
nebytové priestory na Sedlárskej ul. č. 4 podľa vyššie citovaného Rozhodnutia.

SKUTKOVÝ STAV:
1. Na základe nájomnej zmluvy č. 07 83 1415 02 00 zo dňa 21.10.2002 v znení dodatkov č. 1 až
č. 7, mala spoločnosť LEDERER s.r.o. prenajaté nebytové priestory v objekte na Sedlárskej ul. č. 4 vo
výmere 257,60 m2 Bratislave, k. ú. Staré Mesto s podmienkami:
- doba nájmu: od 1.5.2014 do 30.4.2014
- nájomné: za hlavné priestory na prízemí a I. posch. vo výmere 152,1 m2 vo výške
265,53 Eur/m2/rok t. zn 40.390,36 EUR ročne a za obslužné priestory na prízemí a I. posch. vo
výmere 105,5 m2 vo výške 79,67 Eur/m2/rok t. zn. 8.404,70 EUR ročne, nájomné za celý predmet
nájmu vo výmere 257,60 m2 bolo vo výške 48.795,06 EUR ročne.
- účel nájmu: prevádzkovania nebytových priestorov na prvom poschodí ako módnej kaviarne s galériou
a na prízemí ako obchodu s odevnými výrobkami s možnosťou zriadiť ochutnávku a predaj kávy bez
konzumácie alkoholu
2. V máji 2012 požiadal nájomca o súhlas so zmenou účelu nájmu na prízemí a I. poschodí na reštauračné
priestory, pretože predaj odevov podľa doterajšieho účelu zmluvy nebol rentabilný. Zmena účelu nájmu
nebola riešená dodatkom k nájomnej zmluve.

3.

Listom zo dňa 16.12.2013 nájomca požiadal o predĺženie doby nájmu o ďalších 10 rokov.
Svoju žiadosť odôvodnil tým, že do rekonštrukcie nebytového priestoru investoval čiastku vo výške
46 884,00 Eur.

Stanoviská oddelení:
• referát evidencie, inventarizácie a správy oddelenie správy nehnuteľností vo svojom stanovisku uviedol:
- písomný súhlas s rekonštrukciou predmetu nájmu nebol vydaný, ale oznámenie o zámere prerobiť pôvodný
priestor/obchod s odevnými výrobkami s možnosťou ochutnávky kávy/ na reštauráciu bol oznámený
s dodatočným predložením nákladov
- oprava predmetných priestorov iba čiastočne riešila technické zhodnotenie /nové sociálne zariadenia,
elektro a vodoinštalačné práce, reparácia okien, zriadenie kuchyne.../ väčšinou sa jednalo o interiérové
vybavenie pevne zabudované a vytvorené na účel nového nájmu, vyrobené na mieru pre daný priestor
- nakoľko sa nejednalo výlučne o technické zhodnotenie predmetu nájmu, neboli vložené investície prevzaté
do majetku mesta
- zmena účelu nájmu z obchodu na reštauráciu je možná, predmetný priestor dispozične a technicky plne
vyhovuje novému účelu nájmu
• finančné oddelenie uviedlo:
- z predmetnej nájomnej zmluvy evidujú voči spoločnosti LEDERER, s.r.o. dlh vo výške
3 084,87 Eur, ktorý vznikol v období rokov 2008 a 2011. Dňa 29.5.2014 bola uzatvorená „Dohoda
č. 783141502/2014 o uznaní záväzku a jeho zaplatení...“
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto pre
spoločnosť LEDERER s.r.o. predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 131/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na skutočnosť, že
žiadateľ investoval do rekonštrukcie nebytových priestorov čiastku 46 884,00 Eur, ktorá sa nezapočítavala
s nájomným, napriek skutočnosti, že časť vykonaných prác ostane zabudovaná v nebytovom priestore (napr.
nové toalety, nové rozvody elektro a vodoinštalácie).
Návrh riešenia:
Predložiť na rokovanie orgánov mesta návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 257,6 m2 v stavbe
súp. č. 361 na pozemku parcely registra “C” parc. č. 344 na Sedlárskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré
Mesto uzatvorením novej nájomnej zmluvy na dobu určitú 10 rokov, od 1.5.2014 do 30.4.2024 s účelom
nájmu reštaurácia pre spoločnosť LEDERER, s.r.o.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 09. 06. 2014 na internete a na úradnej tabuli svoj zámer
prenajať uvedené nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.
2014
Mestská
rada
hlavného
mesta
SR
Bratislavy
odporúča
Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súpis. č. 361, na
pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti
LEDERER s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa“.
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Magistrdt hlavn€ho inesta SR Bratislavy
Oddeienie sprivy nelxluteLnosti
Primacirilne ndm.d.1
814 99 Bratislava

V Bratislave diia: 16.12.2013
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iuceho zo zmlu

aZ 6.

Vzli'adom na skutodnost', Ze podl'a dlinku II. ods.1 zmhny o n6jme nebltovdho
priestoru i. 07 83 1415 02 00 uplynie dia 30.4.2014 doba n6jmu, dovol'ujem si poZiadat'
o predlzenie doby nejmu o desat'rokov.
Ako d6vod Ziadosti uvldzam, Ze sme investovalj do rekonstrukcie nebFovich
priestorov 46 884.-Eur a z6rovei uvadzam, Ze sme korektne plnili vSetky podmienky
dohodnutd v ndjomnej zmluve, predovSetklim Ze sn'ie pravidelne a v dohodnutej viske platili
n6iomn6.

S pozdravom

Polin

LEDERER s.r.o.
- konatel' spolodnosti
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Vipis z Obchodn6ho registra Okresn6ho s0du Bratislava I
Tsnto vipis mi len informativny eharakter a nie je gou:itel'ni pre prAvne tikony
vlo:ka iislo:
LEDERERS. r. o.

73299/B

(od:25-05.2011)
(od:25.05,2011)

Bratislava 821 02
rCo;

!

46 177 779

(od:25.05.2011)

25.05.2011

(od:25.05.2011)

Spolodnost's ruEenim obmedzenim

(od:25,05,2011)

knpa bvaru na laelyjeho predaja konean6mu spotrebitel'ovi
(maloobchod) alebo inim prevadzkovatel'om tivnosti

(od:25.0s.2011)

pohosrinska ainnost a viroba hotovich jeddl pre vidajne

(od:2s.0s.2011)

uskutoeriovanie stavieb a ich zmien

(od:25.05.2011)

poskytovanie slu:ieb rtchleho obie6tvenia v spojeni s predajom
na priamu konzumaciu
poskytovanie obslu:nich srutieb p.ikultrlmych a inich
spolonenskich podujatiach

(od:25.05.2011)
(od:25.05,2011)
(od:25.05.2011)

orsanizovanie kultOrnych a inich spoloaenskich podujati

(od:25,05,2011)

sprostredkovatef ska dinnosf v oblasti slu:ieb

(odi 25.05-2011)
(od:25.05.2011)

Jurai Polin

\od:19.0a.20121

Bfatislava 851 04

vi5ka vkladu kardeho
Vklad: 2 s50 EUR Splatene:2 550 EUR

Vklad:2450 EUR Splatend:

2

4s0 EUR

(od:19.04.2012)
(od:19.04,2012)
(od:25.05.2011)

QeiilroKrasniai

(od:25.05.2011)

Bratislava 821 02
Vznik funkciei 25.05,2011

Jurai Polin

(od;19.04.2012)

vznik funkcie: 07,03,2012

v mene spoloanosti konajrl konatelia, ka:di samostatne.
5 ooo EUR Rozsah

{od:25,05,2011)

splatenia:5 ooo EUR

http://$ww.orsr.sk/vypis.asp?lD:208273 &SID=2&P:0
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(od:25.05.20{1)

D!lsie-pravne

Obchodna spotocnosf bora zarorene spotodenskou zmtuvou zo
dna 27.4.2011 v zmyste ust,5105 - l53zark. a.5l3/199
neskorSich predpisov.

Zpisnica z m imoriadneho

vatn€ ho zhroma:den ia zo

01.03.2012.

Detumahtualiacie
D6tuh

vipisu;

di"

1oO,

.:

s.ot.zOr

z1

20.02.2014
24.02.2014

SR Ndvod na pouZivanie ORI I Naia adresa
Vyhl'addvanie podl'a : obchodn6ho mena idcntifikadndho disla
sidla I spisovej znadky I priezviska a mena osoby

O obchodnom regislri

M

Str6nkov6 hodiny na registro\ich sudoch
Fomul6re na podavanie n6vrhov na zdpis do obchododho regista

http ://www.orsr.sk/vypis.asp?ID:208273

&SID:2&P=0

24. 2.2014
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ZNILTryA O NAJ}TE NEBYTOVIiHO PRIESTORU

C.

07 83 1415 02

OO

Zmluvn6 strany

Prenajimatel': Hlavnd

mesto Slovenskej republiky Bmtislava
Primacirilne n6m. d. l, 814 99 Bratislava
zashipen6: Jozefom Moravdikom, primiitorom mesta

peiaini israv: \rUB

Brarislavd - mesro
dislo ridtu: I 36828725 1/0200

reo:

603 481

(d'alej len,prenajimatel"')

--f'

a

L

I
I

l
I
I
r-:lF.t

oijomca:

akad. arch. lvera Ledererove LEDEiifR
a miesto podnikania Sfhvezdn6 8, Bratislava

bydlisko

ICO: 11684275
podl'a qTpisu zo zivnosteNk6ho .egistra zo dna 9.10.2002 pril. d. I

(d alej len ,,n6jomca")

po vzejomnei dohode uzatv6rairi v zmysle z6kona tislo 116/1990 Zb. o nrijme a podn6jme
nebltovich priestorov v zneni neskorsich predpisov nasledoyni zmluvu o n6jme neb),tol^ich
Driestorov v obiekte

Sedlirska 4
v Bratislave

Cl. I
Predmet a iCel nijmu
1.

Prenajimaiel'prenajima nAjomcovi za niiSie uvedenich podmienok nebltove priestory na
100361, o celkovej ploche 257,60 mr.
Sedldrskej ulici, orientadn6 dislo 4, supisn€
Nebnutel'nosf sa nach6dza v Bratislave, k. ri. Stare Mesto, parc. t. 344, a je zapisand na

i.

LV i.244.
2.

Prenajimatef ryhlasuje, Ze k pfedmetu nijmu sa okem prdv prenajimatella neviaZu Ziadne
dalSie vlasbicke, restituan6, zelozn6 pripadne in6 prdva k cudzej veci, alebo najomnd
pr6va, alebo ak6kol'vek prAva tretich os6b.

3.

Udelom tejto zmlury je prenajaf najomcovi nebltov6 priestory pre zriadenie obchodnej
prevridzky. Priestory prenajate na tento tdel sri Specifikovand v prilohe d. 2 tejto zmlu\T a
woria jej neoddelitefnt sfdast'.

4.

Najomca sa zavdzJje nZi.Vat prenajat6 neb)tov6 priestory \iludne v rozsahu a na idel
dohodnuq? v tejto zmluve a v sulade s privnyrni predpismi, ktore sa vzt'ahujf na predmet
ftLjmjl Za nesplnenie tejto podmienky sa zaveztje zaplatif zmluvnri pol-utu vo riske
10.000,- Sk, krori mu bude faknirovand.

ir. rr
Doba nrimu
1

Nijom

sa dojedneva na dobu

uriitu od 1.5.2004

do 30.4.2014.

2.

Ndjomca je povinnf v pripade, ak bude mat' z6ujem o prediZenie doby nejmu, pisomne
poziadaf prenajimatel'a o jej predlZenie, najnesk6r vlak 3 mesiace pred skondenim ndjmu.
Polial'ndjomca po2iada opredlTenie dobl ni1mu. prenalimattl ;a Tavtuje predio/rf
materidl na rokovanie orgiinov mesta, pripadne postupovaf spdsobom obrryk]1'm v dase
plynutia doby n6jmu.

3.

Za nesplnenie zmluvnej povinnosti uvedenej v odseku 2 tohto dl6nku je n6jomca povinni
zaplatii prenajimatel'ovi zmluvnf pol-utu vo v.jike 10.000,- Sk.

4.

Doba nijmu m6Ze by' predlien6 len na z6klade pisomnej dohody zmluvnlich str6n
uzatlorenej najnesk6r ku diu skondenia tejto nrjomnej zmlulry. Zmluvn6 stmny sa
dohodli, Ze u2ivanie predmetu niljmu po skondeni doby n6jmu nepredl2uje dobu nijmu.

-2-

fil;llt"

,u
'u,",o
a sluiby sPojen6 s nijmom

N6iomnu,

L

Rodne nijomnd je vzmysle zdkona dislo 1811996 Z z. o cenech stanoven6 dohodou
zmluvnich str6n vo qilke 1.470.000,- Sk (slovom jeden mi1i6n 5t]'ristosedemdesiatj tisic
korun rodne) t. zn. 8.000,- Svmr/rok za obchodnd (hlavn6) priestory (miestnosti 2,3,6
na prizemi a 3, 9, l0 na prvom poschodi) a 2.400,- Sldmzhok za ostatne priestory
(miestnosti d. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a priechod na prizemi ai.2'4' 6,7 a priechod na
prvom poschodi). Viska a rozpis nejonn6ho je uvedenA v prilohe d 2 tejto znlu\'y a tvori
j ej neoddelitel'nri sf dast'.

i

2.

*

3.

Prenajimatel' prostrednictvom prevadzkovatel'a objektu SPECTRItM REALITY sr'o,
Hlavrli 326/23,929 0l Dunajsk6 Stleda (cfalej Ien ,,prev6dzkovatel"') zabezpedi dodivku
nasledovnly'ch sluZieb: elektrickri energiu za osvetlenie spolodnlch priestorov, odvoz
odpadu, vodne a stoar6, dodivku tepla a TIIV upratovanie spoloinlfch priestorov'
Ziilohove rodn€ platby sri vo r"iike 63.000,- Sk. VliSka a rozpis jednotlidch zalohor^ich
platieb je uvedenA v prilohe d. 2 a tuori nedeliteLni sLidast' tejto zmlury Prenajimatef
bude aktualizovat' uisku zilohoqich platieb ku diu ridinnosti tejto zmlury.
N6jomca sa zavzizuje uhr6dzat' dohodnutu v'iiku n6jomn6ho v atwt'rodnich platb|lch vo
li5ke 367.500,- Sk, ktore sri splah6 vZdy najnesk6r do 15 dia prv6ho mesiaca
prisluin6ho Swdroka na udet prevadzkovatel'a vedenli vo \rUB Bratislava - mesto, iislo
utto t:OSZSZZS tlOZOO, variabiln! symbol 783141502. Platby sa povaZuji za uhraden6
diom pripisania na ridet prenajimatei'a

N6jomca sa zav?izuje uhIadzat' dohodnut6 z61ohov6 platby za sluzby spojend s nijmom
v Stvrr'roinych platbech vo v'jlke 15 750,- Sk, ktor6 si splatnd vzdy najnesk6r do 15 dia
prv6ho mesiaca prisluin6ho Btlrfroka na udet vedeni vo VUB Bratislava - mesto,
'islo
r.reto 1Z9OSZ:SSSIOZ0O, variabilni symbol 7831'11502. Platby sa povazxjri za uhradene
diom pripisania na fdet prev6dzkovatel'a.
5.

6.

Nijomca sa zav:izuje uh-riidzat' skutodnu cenu za jednotlivd sluzby, ktor6 previdzkovatel'
pliti doddvateliom dchto sluZieb. Skutodni cenu posk)'tovanich sluZieb v1'udtuje
previdzkovatel' ako rozdiel medzi zaplatenou ziilohou a jej skutodnou cenou za
aidtovacie obdobie k 31.12. kalendameho roku. N6jomca sa zavazuje doplatit' na fdet
prev6dzkovatefa pripadne nedoplatky do 15. dni od ozniimenia nedoplatlu V tomto
te.mine prev6dzkovateL vr6ti na udet niijomcu pripadlri prepiatok.
Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze ak sa niijomca dostane s akoukolvek platbou podl'a tejto
zmluly do omeskania, zaviiarje sa zaplatif zml-rvli pokutu vo qilke 0,05 % zo splatiej
dlznej sumy za kaZd;i dei omeikania, ktor6 mu bude fakturovanii Povirmosf niijomcu
platif riioLl z omeikania podfa $ 517 Obdianskeho zikonnika nieje t'imto dotknuta'
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7.

Zmluvn6 stranylsa dohodli, Ze prenajimatel'je oprivnenli domdhaf sa preuk6zanej qisky
nihrady ikody presahuifcej zmluvnl pokntu.

8.

Zmluvnd strany sa dohodli, Ze prenajimatef je oprdvnenf po pisomrej dohode s
nijomcom zmenit' zdlohovE platby za slu2by spojen6 s n6jmom dohodnut6 podlla tqto
zmlurry pokial'budu zmenen6, doplnend alebo zrusen6 cenovd predpisy' podl'a kto.r'ch
boli ihrady za sluzby dohodnute.

9.

Ak n6jomca

mOZe nebyoq; priestor uiivaf obmedzene len preto, Ze prenajimatel' neplni
svoje povinnosti z tejto zmlu\T alebo povinnosti qpljvajrlce zo zikona tislo 116/1990
Zb. ',i zrlerLi neskorgich predpisov, m6 nejomca prevo na pomemli zl'al'u z n6jomn6ho'

Viska zl'alry bude

urdend dodatkom k tejto najornnej zmluve.

10. Zmlulnd strany sa dohodli, ie prenajimatel'je oprdvneni jednostann)tm aktom menit'
wrsku ndjomneho v stlade so zmenou hodnoty slovenskej koruny, ak slovensk5 koruna
o;labi o ;iac ako 5 % voii priemeru EUR za predchddzajuci kalenddmy rok podfa ridajov
NBS a to od l. dia nasleduiuceho ltvrt'roka, odkedy t6to skutodnosl nastane-

l

Ukonaenie nijmu

(

EL IV
a odstripenie od zmlury

L

Zmluvn6 strany mdZu ukondit' n6jom kedykol'vek dohodou

2.

V1'poved ou m6Zu zmluvnd strany ukoniit' n6jom za podmienok uvedenly'ch v $ 9 z6kona
dislo 116/1990 Zb. v zneni neskoriich predpisov, priiom sa zmluvne stnny dohodli' Ze
lipovedni lehotaje tri mesiace a zaiina pl;rnrit' od pfl€ho dia mesiaca nasledujriceho po
dorudeni qipovede.

'r 7*r,,:m; "r..-.,.q

,-l^h^,lli tc nipn'iim.tpl'm6ie nkamiife odstuDif od teito zmluw bez
predchridzajiceho pisomn6ho upozomenia a bez akichkol'vek zSvazkov vodi n6jomcovi,
ak nejomca:

a) v rozpore
b)

s

touto zmluvou di predmet n6jmu bez sihlasu prenajlmatefa do podn6jmr:,

alebo
uziva predmet n6jmu na

ini

ako dohodnuqi

iiel.

V lichlo pripadoch sa zmluva ruli diom, ked prejav vdle prenajimateLa o odstupeni
ddjde nijomcovi. Na tieto pripady sa vzt'ahuje postup podl'a ods 5 tohto dliirku

4.

MoZnost' odstupenia niektorej

zo zmluvnlch strin podfa prisluSnich ustanoveni

Obdiaoskeho z6konnika nie je qimto il6nkom dotknutd.

5.

Zmluvn6. stra4y sa dohodli, Ze pokial'ndjomca po skonieni nijmu
podl,a teJto zmluty
neodorzdi prehajimatefovi prenajat6 neb)1ov6 priestory v lehote-urdenej
prena.Jtmatel,om,
pripadne dohodnutej medzi zmluvnllmi st.anami, mi prenajimatel,
pr6uo u.ypruru, t,.to
priestory na ndklady n6jomcu a uloiif zariadenie a to\,?r, ktor6
sri jeho vlastnictvom" do
depozlnt.

priva

L

Zmluln6 strany

a

povinnosti zmluvnich strin

dohodli, Ze do l0 dni od udinnosti zmlu\,], podpiiu protokoi, v ktorom
skonstatujri_. skutkori stav predmetu nijmu. protokol
o'odovzdani pdestorov
prena.limatel'ovi po skondeni nijmu bude spisanf najneskdr
v poslednj den ndjmu

2.

a'

aLv

sa

V pripade, Ze niijomca bude chcief prenajatd neb)1ov€ priestory \,],uzivat'
inak ako je
doiodnut6 medzi zmluvnlimi stranami, zayaizxje sa po preacUjulucom pisomnom
suhlase prenajimatei'a poZiadat' o schvdlenie zmeny rliieiu vluZitia
prislu5nj stavebnj
rirad. V siiade s rozhodnutim o zmene iielu q.uZitia bude dodatkom
k telto nri;omnej

zmluve upraven;i udel n6jmu.

3.

4.

Pokial'_

by chcel n6jomca prenajat6 nebltovd priestory rekonituovat za

tiielom
technick6ho zhodnotenia objektu, zav:izuje sa pred zadatim rekonstrukcie
predlozit'
prenajimatel'ovi na odsublasenie projektovf dokumentiiciu a r.,-i5l,:u predpokiadanlch
investicii technick6ho zhodnotenia predmetu n6jmu a r,1konat' rekonitrukciu
len po
predchddzajricom pisomnom sthlase prenajimatel,a a ak io ryZaduje prislu5nd
privna
riprava aj stl asu prislusneho stavebn6ho fradu. N6jomca sa zavzizuje ,,ytonaf
pripadnf
rekonitukciu prenajaq;ch neblto\,"ich pdestorov na vlastn6 n6klady.-sridasne sa
najomca
zav:izuje postupovat' v zmysle ziikona dlslo 50/1976 Zb. o tizemnom pliinovani
a
stavebnom poriadku (stavebni ziikon) v zneni neskoriich predpisov.
Najomca berie na
vedomie, Ze objektje parriatkovo cbrinenli

Zmluyne shany sa dohodii, Ze n6jomca bude lykonrivat' beZn6 oprary

spo3ene

udrziavanim preDajatich neblto\"ich priestorov a zndsat' vsetky n6klady
sposoben6 ich
neprimeranlim uiivanim Nijomca .a z^via);. oaioif prelajioate!,ovi potrelu
opl1.,,
predmetu n6jmu a umoinif mu ich vykonanie.
s

5.

Prena.jimatel' preberri na seba vse&y povinnosti objektu lplivajuce z ptatnich
vSeobecne ziyaiznich priivnych predpisov na iseku poiiamej'o"bi*y
pou,noort,
vlpllivajtce zo zAkona d. 314/2001 Z. z. o ochrane pred p;Zianni ; platnom znenl, na1m,i
povinnosti v zmysle ustanoveni $,1 a 5, na riseku hygieny a bezpednosti
$
a ochrany
zdravia pri
povituiosti lplyv-ajLice zo ztir.ona t.' lZOitgSS l. z. o bezpednosti
_pr6ci
a ocfuane zdravia pri priici v platnom zneni a zitkona i. 2,72p11994
Z. z. o ocbrane z&a\ja
l'udi v plahom zneni, ochrany majetku a pod. a z piatnich vieobecne zeveat:i.ch
nariadeni
Miestieho zastupitefstva mestskej dasti Star6 Mesto tikajrjcich sa najmii udrZiavania
irstot], poriadku, verejnej zelene, zinulej id.Zby a pod. Nijomca sa zavazuje dodrZiavat'
vsetky platn6 pr6vne predpisy dkajrice sa vy-iSie uveden€ho v rozsahu prislfchajicom

naJomcovl,

6.

Nijomca sa z4vazuje bez zb).todn6ho odkladu, najnesk6r do 15 dni odo dia, kedy ku
zmene doilo, ozniimit' prenajimatel'ovi a previdzkovatel'ovi kaZdu zmenu svojej prdvnej
subjektivity ako aj in6 skutoinosti, ktore by mohli orplyvnit' nijom. Za nesplnenie tejro
povinnosti sa najomca zavazuje zaplatit' zmluvni pokutu v sume 10.000,- Sk, ktod mu
bude fakturovan6.

1.

N6jomca

je

oprrivnenlf uplatiiovat' odpisy

z

predmetu n5jmu pripadne odpisy

z technick6ho zhodnotenia na ziiklade pisomnej dohody s prenajimatel,om.
8.

nirok na pdmerand oznadenie prenajatich nebytovich priestorov na prieieli
ktorom sJ nacbiid,,aji.

Nd.jomca m6

objekrL.

\

N6jomca sa zav:izuje uskutodiovat' ziisobovanie v

s

ade s povolenim prislusnich

org6nov.

;

10. Zmiuvne stmny sa dohodli upravit' si dodatkom k zmluve platbu dane z nehnutel'nosti.
10.

Zodpovednosf za Skody na predmete niljmu sa dadi ustanoveniami

VL

dasti

pnej

a

druhej hlar,y Obdianskeho z6konnika.

It.

Pri nesplneni podmienok uvedenich v tomto dl6nlu n6jomca zodpoved6 v plnej v.-iike za
Skodu, ktore dmto nesplnenim vznikla.

12.

Nijomca sa zaydztje umoZnif prenajimatefovi

a prev6dzkovatel'ovi pristup do
prenajatjch neb]'torjch priestorov najmii v pripade hav6rie, Zivelnej pohromy, konholy
dodrZiavania ridelu n6jmu len v pritomnosti niijomcu.

tl

vr

Podnijom
Nrijomca nie je oprivnen! prenechat' prenajat'i neb)-toqi priestor, alebo jeho dast', do
pocinajmu bez predchadzajtceho pisomn€ho suhlasu prcnajimatel'a.

dr. vrr
Zivere{n6 ustanoveda
Pre prayne vzt'ahy touto zmluvou zvldsl neupravend platia ustanovenja zdkona dislo
l16l1990 Zb. v zneni neskor5ich predpisov, prisiuln€ ustanovenia Obdianskeho
z6konnika a ostatn6 piatn6 vseobecne zSvezt6 predpisy.
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i

2.

Nejom bol schvfileni uznesenim Mestskeho zastupitel'stva hla!'n6ho mesta SR Bratislavy
d. 919/2002 zo dna 19.9.2002, opis ktor6ho je sudasfou tejto zmluvy

3.

K zmene dohodnut-ich podmienok ndjmu m6Ze d6jst' len na ziiklade vz6jomnej dohody
formou pisomn6ho dodatku a to aj v pripade pokial' to q?liva zo zmien a doplnkov
platnich vieobecne ziviiznich pdvnych predpisov.

4.

Zmluva je vyhotoveni v 7-mich rovnopisoch splamost'ou originiilu, 5 pre prenajimatella
2 pre n6jomcu.

5.

Zmluvnd strany vThlasujrj, Ze tuto zmlu\'u uzatvorili slobodne a v6Zne, nie v tiesni za
n6padne nevfhodnjch podmienok, preditali ju, porozumeli jej a nemajf proti jej forme a
obsahu Ziadne q.ibrady, do potvrdzuji vlastnorudnjr:'ri podpismi

6.

T6to zmluva nadobida platnost' diom podpisania obidvomi zmluvnlftni stranami
fdimosf od l 5.2004.

V Bratislave dia

?

1

0t(T. 2002

v

Bnrisrave

Iveta LedereroYe

SR Bratislaly

Prilohy: d.
d.

1. Vlfpis

2.

d.3.
a.

4.

d.5.

zo Zivnostensk6ho registra zo di,a

9 10.2002

Specifikicia priestorov a \"'ipodtoui list - nedeliteLn6
N6kes priestorov -prizemie - nedelitelh6
N6kes priestorov - I. poschodie - nedelitel'n,
Opis uznesenia M.sz i.91912A02 za dna 19.9.2002 - nedeliteLne

-'7 -

a

dia '.'F.-.1.9: ?.99U

.q......... .................. ..l'.....

Jozef Moravdik
prim6tor hla\.n€ho mesta

a

Priloha C. 2
k zmluve o nijme C. 07 83 1,115 0200

I
Objekt:

N;Jomcd:

Sedl6rska 4, Bratislava
akad. arch. Ireta Ledererovi

Specifikicia priestorov
sposob

vyuzitia

plocha v

m1

d.2,3,6 66,50
3,9,10 85,60

ostatne priestory:
m1est. 4,7,
8,9,10,11, l2
a priechod *
I. pos. miesr. 2,.1,6,7
a priechod

l"ipoitori list trijomn6ho

nrjomn6 v

obchodnd priestory:
priz. miest.
L pos. miest. d.

\

a

Sk/r

rotnf nijom v Sk

8.000,8.000,-

532.000,684.800,-

44,80

2.400,-

to'7.520,-

60,70

2.400,-

145.680,-

priz.

**

spolu

257,60

1.470.000,-

Vipoltor"i list zilohovich platieb

\

L
2.
L
4.
5.

energia
odpadu
sroind
TU\

Elektrickd
Odvoz
Vodnd a
Doddvka repla a
Upratovanie spolodnich

za sluZby spojen6 s

9.8210,_ Skhok
l4.gg0,_ SVrok
r n qrn - sL ,^1,

priestoro!

sPoru
za

sluiby

Stvrfroani ihrada za niijom
Stvrt'roini rihrada z6loho\"ich platieb

za

priechod na prizemi do zadr6ho naktu
priechod na L posch. do zad!6ho tr-aktu

V B.atislave,

;.t4, ;;;;;
3.600,_

Sl/rok

63.000.- Sk/rok

Roini fhrada za n6jom
RoIni ihrada ziloho\.ich platieb

*
**

nijmom

15. 10.2002

sluzby

1.470.000,_ Sk

63.000,- Sk
367.500,- Sk
15,750,- Sk

Sedldrska ul.

Priloha d.3

o
1J,s

* obchodni pr;estor 2+3
i z toho prechod do zadn€ho

62,10

-10
52,14
+

obchodri pflestor

rto/

6

11,80

abthadni,ie.rtall

66,54

* rechtuck6 plieslory

,1

* piestory v miesmosti 7,8
9,10,11,12

* prechod do zadn6ho
rro

lt

te cb

niki

trie r torl

13,90

20,90

4,1,80

111,30

mi

Sedlirska ul.

Priloba

+

t")

1.1,J m2

t obchodny pflestor 3
* obchodtri priestor 9
* obchodni priesror 10

15,70
19,90

z toho prechod do zadn6ho

-10

tpah abcbahi pne orl
+ techniclq/ priesror 2,'1,6,7

85,60

+

prechod do zad!€ho rraktu

riestory spolu

14,J rn2

64,70

146"30

Spolu

251,60 .,

C.

4

HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primacialne nAm.

1,

P. O. Box

192, 814 99 Bratislava

1

l\ragisbai hlavn6ho mesta SR Bratisia!ry
oddelenie n6jmov a predaja nehnutelnosti
TU

V6S list dislo/zo

dia

oNP/8650/2002

NaSe dlslo
ooR/506/2002

Vybavuje/linka
Jamrichover'l26

Bratislava
a. 10.2002

Odois uznesenia Mestsk6ho zastupitePstva hlavn6ho mesta SR Eratislaw a. 919/2002 zo dia
19. 9. 2002. priiat6ho k navrhu na rieSenie v-ztahu k oehnutelnosti - obiektu v Bratislave,
k.

i.

StaG Mesto, na Sedlerskei 4

I\restsk6 zastupitelstvo po prerokovani materidlu

schvaFuje
predlienie doby najmu nebytovych priestorov v Bratisiave, k. 6- Star6 l\,4eslo, na Sedldrskej 4' v celkovej
Wmere 252,56 m'?, akademickej maliarke lve{e Ledererovej, b}4om S0hvezdn6 8, Btalislava' za cenu
8ooo,- SUm'z/rok za obchodn6 priestory, I 500,- SUm'?/rok za kancela u a 2 400,- Sk/m'zlrck za ostatn6
priestory, o dalsich 10 rokov, a to od 1. 5. 2004 do 30. 4. 20'14 pre obchodne i6ely, s podmienkami:
1. Ndjomca m6:e prenajat6 priestory prenajimat dalsim subjektom len po predchadzajicom pisomnom
s[hlase primdtora hlavneho mesta SR Bratisiavy.
2. Ndjomna zmluva bude ndiomcom podpisane do 30 dniod schvSlenia uznesenia v N4estskom
zastupitelstve hlavneho mesta SR Bratislavy. V pripade, Ze ndjomca nepodpise v stanovenej lehole
n6lomni zmluvu, loto uznesenie sllica platnosf.

q'
Za spr6vnost odpisu uznesenia:

'

.tuor.'$i{Aiiaiiaova

vedIc€ organizaan6ho oddelenia
Magistraiu hlavn6ho mesta SR Bratislavy

Pririaclahe nam. 1,I1. poschod e e dveri22l

TELEFON
07154 43 5993

FAX

BANKOVE SPOJEN E

ATl54 43 23 0A

vUB

6327

-o1zo2aa

rco

INTERNET

E.MAIL

603 441

*w.bratslava.sk

oor@b€tslava.sk

Dodatok

i.

l

kzmluaeonfjme i.0783 1,1150200
dia 21.10.2002

zo

Zmluvn6 strany
Prenajimatel': Hlavnemesto

Slovenskej republikyBratislava
Primacialne n6m. d. l, 814 99 Bratislava
zastupen6: Andrejom Durkovs$m, primdto.om mesta
peiaTni israv: \rUB Bratislava - me>ro
dislo idtu: 1368287251/0200
ICO: 603 481
(d alej len ,,prenajimateL")

,a
Nijomca:

akad. arch- lveta LedererovA LEDERER
bydlisko a miesto podnikaria Srihvezdn, 8, Bmtislava

ICO I lfiR4275
(d'alej len,,n6jomca")

po vzijomnej dohode uzafvarajri v zmysle il. Itr ods. 2 a dl. VII ods. 3 tento dodatok
k zmluve o n6jme neb)'tovich priestorov zo dia 21.10.2002 (dalej len,,zrnluva") tykajuci sa
n6jmu nebytor.ich priestorov v objekte na ul.

Sedlirska i. 4
v BratisltYe

el.I
1. Val. III ods. 2 zmiuly

sa

iiastka ,,63.000,- Sk" nahidza diastkou ,"91.560,- Sk"

.

2.

V Cl. III. ods. 4 zmluvy sa diastka,,i5.750,- Sk" nahr6dza diastkou,,22.890,- Sk" apred
poslednu vetu sa vkladA novii vetar ., Zalohovd platby za mij ajun 2004 sa ndjomca
J; ,uP .:: i: L-nt. Cr,o, *L '
t4\aLa|.oPt41tl

3.

Osiair6 usianovenie znluvy v zleni CoCatkov zostAvaji v platnosti bez zmeny-

al.
t.

Tento dodatok

je ryhotoveqf v

II

7-mich rovnopisoch splatDost'ou originelu, 5 pre

prenajimatella a 2 pre n6jomcu.
2.

Zmlu!,ri6 stany vyhlasujf, Ze tento dodatok uzatvorili slobodne a vezne, nie v tiesni za
n6padne ne\"ihodnich podmienok, prcditali ho, porozumeli mu a nemajri proti jeho
forme a obsahu.Ziadne !'ihrady, do pot!'dzujf vlastnorudn)tmi podpismi.

3.

Tetrto dodatok nadobtda platnost' diom podpisania obidvoma zmluvtr]imi stranarn a
ridinlost' od 1.5.2004.

V Bratislave dfa

3

.1

MAJ zOBi

V Bratislave dia

akad. arch. Iveta Ledererova

Andrej
primdtor blavn€ho
SR Bratisla\y

n6jomca

za Taiiana Mikuiov6
nemeshidka primiitola

Priloha: d. l. Vlipodtovi iist - neoddelitelh6

-2-

Priloha

i. 1 k dodatku i. 1 zmlury o nijme

C.

07 83 1415 02 00

Objekt: Sedl6xska 4
Niiomca: akad. arch. Iveta LedererovA LEDERER

.

VipottoW list

zilohor.ich platieb

za sluzby spojetr6 s

Elektricka energla
2. Odvoz odpadu
3. Vodn6, stodtrd
1.

4.
5

.

.

DodetktieFl4 TUV
Upntovanie spolodnlfch priestolov

9.300,22.920,8.700,48.750,1.890,-

Sk/rok

Sutok
Sk/rok
Sk/rok
Sk/rok

91.560,- SVrok

spolu:

Rodn6 ihrada za sluZby spojene s n6jmom
Srvrlroind ihrada zr sLuTby spojen6 s n;jmom

v ]jldri!rdvc, uid

nijmom

lo.J rvvr
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91.560,- Sk/rok
22.890,- SVindrok

Dodatok i.

2 k zmluve o niijme i.
zo

07 83 1415 02 00

dia 21.10.2002

ZmluYtr6 stratry
Prenajimatel':

H1avn6 mesto Slovenskej republiky Bratisiava
Primaciahe niim. d. 1, 814 99 Bratislava
zasnlpend: Andejom Durko\sk)'m. prim;lorom mesla
peiazni ustav: VUB Bratislava - mesto
dislo idtu: 1368287251/0200

Ieor

603 481

(dalej len,,prenajimatel")

Nijomca:

akad. arch. Iveta Ledererova LEDERER
bydlisko a miesto podnikania Sthvezdn6 8, Bratislava

ICO: 1168427s
(dalej len,,n6jonca")

po vz6jomrej dohode uzatvarajf vzmlsle il III ods. 2 a dl. vtr ods. J tento dodatok
k zmluve o n6jme neb)'to{ich pdestorov zo dna 27.70.2002 v zneni dodatku d. 1 zo dlia
8.7.200,1 (d alej len ,,zmluva") tlikaj rici sa nijmu neb)4oljch priestorov v obj ekte na ul.
Sedlirska 6. 4
v Bratislave

el. r

1.

V Cl. m ods. 2 zmlulT

sa

diastka,.91.560,- Sk" nahridza diastkou .,91.22't,- Sk"

2. v a1. u.

.

ods. 4 zmh]vy sa diasrka.,22.890,- Sk" nalTidza iiastkou ,,22.806,- Sk" apred
posledni vetu sa vklad6 novi veta: ., Zilohove platby za L itvfi'rok 2005 s3 nijomcJ
i/r. ('r-: n -..'r-jsJrt,: l -t:ccM]l! "
,..7i.'..r

3.

Ostatn6 ustanovenie znrluYyv zneni dodalku

zostivajI v p]atnosti b€z zmeny.

cl. II
t.

Tenro_dodatok je tlhotovenv
prenajimatelh ai pre'r;j;;l

v

'

7_r-mich ror, ropisoch
splataost,ou originrilu,
5 pre

fil:l}':""'filil"liT";ffi:Ip ,.i::fj
torme a obsahu ziadn"
3.

"rntrar.."

uzar\oriri srobodne a r
d2ne nie r t esnr za
a nemajLl prori jeho
oi,)r'il,l'i;-|3'l'T:li.
UJU vrasmoruinimi
podpismi

t,

l enro dodarok

nddobdda prarnosi
urum podpisania obidroma
iiinnosl od I.1.2005. r'*"'-rL dn^"'"
zmlur.nymi srranami
a

V Bratlslave dna

3

i tit. 2;;i
vBrarislave

Alrdrej iurkovskyl.
pnmator hlavndho
mesta

diia .. 1(.p

. ].,

akad. arch. lveta Ledererovii
naJomca

SR Bratislary

za Tatiana Mil:usovi
nalnestniika prim6tora

Priloha:

i.

.zq9

L \ )J-oiio..I;., /r.oao\/ch:j_,..o,:1s...

-2-

l_\.poi.re p;tn,"r, n:oJJ(l
r.l.l l

i

Prilohad.ikdodatku i. 2
zmfury

o

nijme i.07 83

7415 02 O0

Objekt: Sedt6rska 4

N{jonca:

akad. arch. Iveta Ledererova
LEDERER

VjpoCtovi tist
.za,oboyjch plarieb za sluZLy
spojend s ndjmom
L Elel:trickii enersia
2. Odvoz odpadu
3. Vodn6, stodn6
4. Doddvka tepla, TUV
5. Upratovanie spolodnfch

7.548,- Sk/rok
11.256,- SVrok
I 0. I 1 6,- SVrok
60.348,- Sk/rok
1.956,- Svrok

priestorov

spolu:
91.224,- SVrok

$#::rJfrff '*l;'#ffi #,.lfi

"',

91.224,22.806,-

-,') F -tt JF'
J
StTrok
t

Sk/ltlrtlok

al ','

j -{,'

'!

ll
V Bratislave, diia 29.12.2A04

.,i,

Dodatok i, 3 k zmluve o Dijme t. 07 B3 1415 02 00
zo dii^21.10.2002

Zmlovlr6 slrary
Prenajimatel': Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaci,lne nim. d. 1, 814 99 Bratislava
zastupene: Andre1om 6urkor skynr. primito'om mesta
penaZny Llstar : VIIB Brarisla\ a - mesLo
iislo idtu: 136828725 1/0200
Iio: 603 481
DIt 20203'72596

(daiej len,,prenajimatel"')
J

Nijomca:

akad. arch. Iveta Ledererovi LEDERER
bydlisko a miesto podnikania Siihvezdni 8, Bratislava

Iao:

11684275

(dalej len,,n6jomca")

po vz6jomrej dohodc uzatv6rajir vzmlsle Cl. lll ods. 2 a tl. vn ods. I tento dodetok
k zmluve o n6jme nebltovich piestorov zo dia 21.i0.2002 v zneni dodatku d. 1 zo dia
8.7.2004 a dodatku d. 2zo dia 10.01.2005 (d'alej 1en,/mhva") tikajici sa ndjmu neb)4olich
priestorov v objekte na ul-

Sedlirska i. 4
v Bratislave

Zmluvn6 strany sa dohodli na nasledovnich zmenich:

cl. I
ll.r.'.|)'e':jle.e.:'|::L:']::\.r:':'l''.':.i:::::1'':
,,.1. rJcelcn t.jto -nrlu\) 1e p'enajof nljcmco.ri nebl,.tov6 pdestcry ako ob.ho.l
s oJ n)ari \,\'lobl,ari s moznosloLl zriadii' na pdzeml r rozsahu podla nitiesr, ktory
tvori neoddeiite nuprilohu c. I tohto dodatkr, ochlttnivk a predal kivy bez moznostl
konzurnacie aikoholu."

''t.

.'-t,. 1.-.1 :':

:i:

.p.d.i.r.rr

.'J::i rer ''

.:r,:.

pre podnijomcov SCAN Dcvelopincnt ;.r.o., so sidlom Niti. ir,-r,. gc;i. L. Svobodii 5C,
8i1 02 Bratislava, IiO 35 834 23:l a Ing Mil3n Cemik - JAN.f COILECTION, miesto
podnrkanre Zrl!na, Durkr Lilngstelda 1652/9, ICO 37 ,129 392. O kaZdi zmenlL

podnijomcu sa najomca zav:izuje pisomne poziadaf prenajimatela. V pripade, Ze sa
prenajimatell k iiadosti o podoijom neq,jadri v lehote 15 dni od jej prevzatia, md sa za to,
ie s nor.im oodn6imom suhlasi.

3.

Ostatn6 ustanovenie zmlury v zneni dodatku zostavajl v platnosti bez zneny.

ar.

1.

Tento dodatok je vyhotoveni
-iFn.iin.i.l'"
" t -.. -;i^-.,.

2.

Zmluvn6 strany vyhlasuji, Ze tento dodatok uzatvodli slobbdne a viizne, nie v hesrn za
nipadne ner,lihodnlich podmienok, preditali ho, porozumeli mu a nemaju proti jeho
forme a obsahu Ziadne vihrady, do potvrdzujri vlastnorudnlimi podpismi.

v

7-mich ror,nopisoch splatnost'ou originelu, 5 pre

Tento dodatok nadobida platnost' a ridinnost' diiom podpisania obidvoma zmluvnjmi
stanami.

1

I

itA8,2r05

V Bratislave diia

V Bratislave

dia .1?

- '.i

s^
*, 'to\
'/-5,Q f:iij.i
7,
/'z-:;r

...,...,....,..,Y..,.,..,,.,..,,,.,,,...............
r.xlorej rjurKovsKy
primitcr h1ar16ho mesla

C

a Jr E:t! ;

i').
'.

:---

"t!E \-J/
'4_/

SR Bratislavy
z:1

Tatidna A,{i1(rrSov6

nimestoiiktr primitoia

Prllohar d.

l

Nilkres priestorol prizcmia - neoddeliteini

2

il

akad. arch. Iveta Lederorcvi
najo1nca

Pllloh3 i.

++
F,
o-o

Y

O.9 F,

o"+ H
.\it
('.{=

O.9
c"Q

o.s

o"o

O.9
(>v//

pRrnn;Nrn PANisKvcH oDEVov JlrvHU I l\AV t(-r-\

^AVY

PODORYS PRIZEMIA
i
^-h'
bETJtAKbAA

I+

M

1:1OO

1

DodatDki.4kzmluveon{jme i.
zo

dir

07 83

lJ15 02 00

21,70.200?

ZmluYn6 strary
Prenajimatel': Fllavn6 mesto Slovenskej republiky Bralislava
PrimaciSlne nrim. d. 1, 814 99 Bratislava
zashipendr Andrqjom Durkovskjm, primdtolom mesta
peiazni istav: VUB Bratislava - mesto
dislo itdnt: 136828725 l/0200
ICO: 603 481

DIt:20203'72596
(d'alej len,,prenaiimatel")
a

Nijomca:

atriad. arch. Iveta Ledererov6

LEDERIR

bydlisko a miesto podnikania Srihvezdni 3. Bratislava

Iio:

i 1684275

(d'alej len,,ndjomca")

po vz6jomnej dohode uzatvdraji v znysle el. III ods. 2 a Cl. vll ods. 3 tento dodatok
k zmluve o n6jme nebltovich priestorov zo dna 2i.10.2002 v zneni dodatku d. 1 zo dia
8.7.200,+ a dodatklL i. 2 zo diia 10.01.2005, dodatok d. 3 zo dia 18.03.2005 (d'alej len
,,zmluva") tlitajuci sa n:ijmu neb]1olich priestorov v objekte na ul.
S€dlirska i. 4
v Bratislave

Zml

vnd strany sa dohodli na nasledovnich zmenich:

CI.

i.
I

l:

I

i'41. I sa dotrrajiie zleIrie oihaLr 2 .'i-hj'idza rc-,i-r, zalr''in': rasl:Co'ne:
'..2.Uielornte.itozii1ii.;,-vjeprerajai;rijnnco-'inctlt''ipriesronnsfr'.1lrrp.s.1lodi.3
zdadenie a previdzkovanie m6dnej li;rviame s gali ou. '
Z ,lirodrl reii.rnitr,lhcig l)rcduttl,r r1.jn,] sa zn]ir]l,ni stran)/ .j.'ho(iii..Z.' 71fiesiace 'rug'.I-!r
a seprenb.r 2005 n6jo;rca zaplati nijonn!'"'c v15ke 10C,- S!"/ll1',/rci{ t. zn.
+.291.- Sl< za r:bidla nlc5iacc. Nijorltni za obdobic r€lionltrlikcie sa lijc,mcr -.ri;r.ir
zaplaiii cio 15 dni ocl poclpisi!\ia tchlo dod.tLt!1. Po llkorlieni rekoi!!'rrttkcie brjdn !1eb-!it!;
priestory premera. d a ndjomnd bude urde116 podl'a skutodn€ho hdeiu ich q'LrZitia v sfl]ade

tc'iilie

prAvoplatnim uzivaclm povolenim. Nijomca sa zaviizuje predlozit' prenajimatel'ovi
prrlvoplatne uZivacie povolenie do 10 dni od jeho prdvoplainosti. Do doby i?iatnosti
dodatiu zohl'adiiujriceho zmen! po rekonstrukcii sa nijomca zavizuje platit n6jomne
podl:a platnej nijornnej znluq.
s

Ostatn€ ustanovenie zmlur,a v zneni dodatku zost6vajir v platnosti bez zmeny

cl' II
L

Tento dodatok

je

vyhotoven;i

v

7-mich rovnopisoch splatnost'ou origin6lu, 5 pre

prenajimatel'a a 2 pre niij omcu.
2.

Zmluvne strany v-vhlasuju, Ze tento dodatok uzatvorili slobodne a vezne, nie v tiesni zil
jeho
n6padne neqihodnjch podmienok. preditali ho, porozumeli mu a nemajil proti
fome a obsahu Ziadne qhrady, do pofvrdzujti vlastnorudnimi podpismi
Tento dodatok naclobida platnosf a riiinnosi diiom podpisania obidvoma zmluvqimi
suana.rm.

V Br|ltisl3\ e

dia

3 0 AUG. 20t5
..........................

Andrej Durkovs("
primitor hlavndho mesta

SR BratislaD
za Tatiana

lvlikusovi

niilieslniika prinalon

i:)

V Bratislave dia

5 . '-1. LrJ

akad. arch. h'eta Led"rerove
naJomca

Dodatok i. 07 83 1115 02 05
k zmluve o nijme nebytovich priestorov i. 07 83 1415 02 00
zo diia 21.10.2002 (d alej len ,,dodatok i. 5")
Zmlur n[

st

ran\

Prenajimatel':

H1avn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaci6lne nam. d. I
814 99 BEtislava

zastfpen€t Andrejom Durkovskim, pdm6torom

hl

mesta

ICo:00603481
Dl(:20203'72596
peiazni ustav: VUB Bratislava mesto
dislo irdtu: 136828725 1/0200
(d alej len,,prenajimatel")

Nijomca:

akad. mal. Iveta LedererovA LEDERER

miesto Podnikania: Srihvezdn6 8
821 02 Blatislava
na zdklade qipisu zo Ziynostenskdho registia Obvodniho uradu v Bratislave'
d. ziv. regisfta: 102j038 = Priloha d 1
11684275
(d alej len,,n6jomca")

Iior

iI VII

ods. 3 zmhLly on6jme nebytovdho
priestoru d. 07 83 1,115 02 00 zo diia 21.n.2002, v zneni dodatkov d 1 aZ 4 (d'aiej len
,,znluva") teltto dodatok, tilGjilci sa nejmu nebltovich priestorov v objekte na

po vzijomnej dohode tzatvaraji v zmysle

Sedlfrskej ul. i' 'l
v Brntislave
S

iriimost'ou od 1 .10.2010

sa zmlul'nd strany sa dohodli na naslecLovnich

znenic

h:

ilr
Zlneny zmluvY
znenie ...,.v Stvrt'roinich piatbhcir. kiori sir spiatn€
najnesk6r do l5 clila pn'Cho mesiaca plislusn;ho Stvd roLia-' nlcni na znenii.-.,,.r nesadn)ich platbich, klord sir splatni najnesk6r clo 15 dha prisluSndho kalendirneho

1. V al. illv9ds.3
ntcr

2.

a ocls. 4

zmiuvy

sa

a1-'

Ostatn6 ustanovenia zmlu\'y zostdviLjil v platnosti bez zmeny.

I

dr.

Ziterein6 ustanovenia
L

Iento dodatoL

je

ryhotoveni v 7-mich roraropisoch s platnost'ou origin6lu. 5

pre

prenajimatef a a 2 pre niij omcu.
2.

Zmluvn€ strany \Thlasujri, Ze tento dodatok uzatvorili slobodne a viZne, nie v tiesni za
lripadne neqy'hodnjch podmienok, preiitali ho, porozuneli mu a nemaj]i proti jeho
forme a obsahu Ziadne l ihady, do potvrdzujt vlastnorudnimi podpismi.

Tento dodatok nadobirda platnost' diom podpisania obidvoma zml[vnfmi stranami
a ndinnost' od 1.10.2010.

V Bratislave dia

ia

1r

$[

V Bratislave diia

?2.44,2.'i4a

akad. ma]. Iveta Ledererova

SR

Bratisla\y

-')

-

k

Dodlrtok t.6
zmlure o nijme nebrtol'aho priestoru
zo di:r 21.10.2002

':.07

83 1115 02 00

Zmluvnri strlrn!

Preorjimatcl':

Hlavnd mesto Slovcnskcj republily Bratislava
Primaciiilne niim. i. 1.814 99 Bratislava
zastipen6: doc. ltNDr. N1ilanom Ftaiinikom, CSc. pdmetorom mesta
peiaznt ista\': VUB Bratislava - mesto
dislo tdtu: 136828725110200
Iao: o060348t
DIer2020372596
(d'alej len,,prenajimatel"')
a

niiomc:r:

irkad. mal. Iveta l,edcrcrovi LEDERER
miesto podniliania: Sirhlezdni 8. 821 0l Bratislava
lao: I 1613".117,i
pcriezni irsla\ : Slo\cnsl(d sporitel ia. a.s.

iisloiratLr:

172759662,0900
(d'alej len..ndjomca")
a

nistupcl:

LEDLIRI-.R s.r.o.
sidlo Ostredkova 32li/l.+.821 02 Bratislava
zasrilpenii: Cerimoln Krasiriii. l<onatel'om. podfa r,jpisu z Obchodniho
regislra Okresndho siLrlu Br-atislava l. odcliel Sro- vloZl<a i- 71299r'B
ItO:46 tij 119
Dli: 201117156.)
PeiiaZnlt ilsrit'': VLIB. a.s.
iislo iLitu: 29-i 1492151i0200
(d'aLej lcn..nislLrpcit " alebo spoloine --zmlulnc stmn\'")

po Yzirjortnej tlohocle zatr,imjir \ zn| ilL r- \'1j rrLjs L znrLLLrl o nrjmc ncb)lovlcir
priestorov i 07 3l 1.115 0l 00 zo dia ll.10l00l vzncni dodalko\ a. I aZ 5 (dalqj len
..zl.rlu!:f'l ir \, sirlade siJ zltono|] i. I 11.11990 Zb. o ni-ine a po,l]lijnc neb)i..,.icb pfiest..o.t
\ znenj neskoriich precipisov '.rrsledor,n,, dodatol< k zml,rve o niine neb\to.,alto rriestoru

! objel(le

Dri

:iedltirsl<cj ul. t.
., Bfrli!lrL.rc

-1

Zmlurnc stranr'sa dolrodli ne nrrlcdornvch ztncrich znlLnr':
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DODATOK

i.7

zmluve o nijme nebytov6ho pri€storu i. 07 83 1,115 02 00 zo dia 21.10,2{102
y zneni dodatkov i. 1 ni i. 6

Zmluvn6 stranyi

Prcnnjimatel'; Hlavni

mesto Slotenskej republiky Bratislava
Prin'raci6lne n6m. d. l, 814 99 Bratislava
zastipend: doc. RNDI. Milanom Ftiinikom, CSc. primiitorom mesta
peiain;i irstav: ieskoslovenskri obchodn6 banl<a ai.
iislo ndtu (IBAN)r SK5875000000000025828453
RJC (SWIFT): CEKOSKBX:

ICO: 00603481
DIC: 20203'72596
(d'alej len,,prenajimatel'..)

nijomca:

LEDERER s.r.o.
sidlo Ostredkovd 3235/2,1,821 02 Bratislava
zastirpeni: ierimom Kmsnidi, konatel,om, podLa r,"jpisu z Obchodndho
registra Okesndho sidu Bratislava I, oddiel Sro. vloZka d. 7j299/B

Lo:46 t7.t i79
DIC] 202327 t569

peiazni israv: VUB, a.s.
dislo iiru {IBAN): SKs60200000000295 t 592151
SWIFT: SUBASKBX
(d'alej len ,,n6j omca,, alebo spolodne ,.zmluvne strany..)

po vzajonrnej dohode uzafvtuaji v zmysle el. VII ods. 3. zmluvy

o nijme nebyovj,ch
priestorov d. 07 83 1415 02 00 zo diia 2I.10.20A2 v zneni dodatkov d. I at i. 6 (d.dlej len
..ztuliin a-'j a t siridLis s0 zikonom a. i i 5/i 990 Zb. o nalmc a poanalme nebltovliCh priesioror,
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MAG|STRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSXE.T NEPUEUXV BRATISLAVY
oddelenie spravy nehnutel'nosti
Primacialne nAm. 1. P. O. Box 192. 814 99 Bratislava 1

Relirdt n6jmov
JUDi. Marta Macovri
vedfca re1-eriitu
TU

dia

V65 lisi aislo/zo

Bralisava

Naae aislo

Duliak,s9356l21

MAGS SNM

16.4.2014

Vec: Wiadrenie
Intem)rm listom ste n6s poZiadali o stanovisko k nebltov6mu pri€storu vo l/.imere 257,60 m2 na

Sedlirskej

i.4, k.ir.

Stard Mesto, prenajatd spolodnosti LEDERER s.r.o. za ridelom posirdenia

\.}jadrenia sa ku skutoErostiam, kor6 opisujete v predmetnom liste.
1/ ii rekonstrukcia NP bola rykonanii...... pisoirni srihlas nebol rydan;i, ale ozr6meme o zamere

a

prerobif povodni pnestor

/

obchod s odew;imi q_foobkami

re3taundn6 priestorv ndm bol ozn6meni

s moznosfou
s dodato6nlfin prcdlozenim nr&ladov.

ochutnevky k6ry

/

na

-

2/ di rekonitrukcia N? prcdstavovala..........
oprava predmetnych priestorov iba iiastodn€ desila
technick6 zhodnotenie / nov6 soc.zariadenia, eleklro a vodoinstaladn6 price, repailcia okien, zriadenie
kuchyne,../ vaaSinou sajednalo o inleri6rov6 v-vbavenie pevne zabudovan6 a tyworend na riiel nov6ho
n6jmu, ryoben6 na mieru pre dani pdestor.
3/ di hlavnd mesto pr€vzalo..... - nie, nakolko sa nejednalo o tecbnick6 zhodnotenie priestoru
4/ di je moZn6 znena....... ino je
nakol'ko p.edmetrri priestor dispozidDe a technicky plne
vl-hovuje pre no\ii iiel !]uzitia.

mol{

-

Po \ykonanej lzickej obhliadke NP porovnanim s vikazom ocenenich prAc ako i poznania
p6vodn6ho p.iestoru mozeme konstatova{ Ze qiska vloZenjch finandnych prostriedkov, ktor6 uvidza
iiadatel', korespooduje s frzickim stavom nebltovdho priestoru.
Na ziklade ry5lie uveden€ho ako iporovnania predpisu sluzieb a skutodnich n6tladov za sluzby
i'iim z:Lierame no\e naKtaoy za stuzoy: " e.eKtr. energia.
2i i eur'rok
- ol-o
I 400 eur/rok

-

zaiky

vodn6,stodn6 a
880 eur/rok
doddvka tepla a TIJV 3 590 eur/rok
6 121 eur/rok :
C€lkom :

12:510

€ur/mes

S pozdravom

a

JUDI. S
povereni zastupovanim vediceho
oddelenia spr6ly nehnutelhosii

'
P macia.e.am

TELEFON
07/54 43 0519

1, L poschodie, a.

1.

,:

dveri115

FAX

BANKOV€ SPOJENIE

tco

A715445a37

vljB

603 481

6327 012/O2oO

INTERNEI
wx bratislava sk

E'MAJL

ctz@batisava.sk

IIIAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
finandn6 oddelenie
Prii-racie ne nem. 1, P. O. Box192, 81499 Bratislava'l

0ddelenie sprivy nehrutel'nosti
27536012011

Bratislava

NaSe ais o

V6S list dislo

29.05.2014

MAGS FIN201,1/1771271262

Zirdost' o aktualiziciu

dlhu

Sedlirska

,1.

LEDERER s.r.o - odpoved'

Na ziklade Vaiej Ziadosti vo veci vydislenia pohfadivok, V6m tinto v prilohe zdsielame
prehlad neulladenlich pohl'adrvok dlinika - spolodnosti LEDERER s.r.o., Sedlirska 4,
zmluva VS 783111502 ( resp. predoilf nijomca zmlu\T akad. arch. Iveta Ledererovi
LEDERER ).
Vodi dlZnikor'i evidujeme nedoplatok vo vj.3ke 3.084,87 Eur. Dit 29.05.2014 Hl:rvn6
ncsto SR Bratislava uzavrelo s dlinikorn Dohodu o splitkach dlh
ktoru zasiclarne v prilohe.
Odtahl. :i:r,-l,ran6

Frnl.:cl.:r.. :f,ar.

S

d.l -j

8i4gg 8r^.iisiaval

pozdravom

_10_

Ing. Boris Kotes
vedici fi nrurdn€ho oddelenia

Priloha:
Dohoda o uznani dlhu d. 78i141502/201'l

1, lV. poschodie

i

dveri 426

co

TELEFON
02/59 35 65 03

02/59 35 63

9'1

603 481

LNTERNET
ww.bratisava.sk

E.MAIL
fnancne@braiislava.sk

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 07 83 xxxx 14 00
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. primátorom mesta
peňažný ústav:
ČSOB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT):
CEKOSKBX
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
nájomca:

LEDERER s.r.o.
sídlo Ostredková 3235/24, 821 02 Bratislava
zastúpená: Čerimom Krasniči, konateľom, podľa výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73299/B
IČO: 46 177 779
DIČ: 2023271569
peňažný ústav: VÚB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK5602000000002951592151
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej len „nájomca“ alebo spoločne „zmluvné strany“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nasledovnú zmluvu o nájme nebytových
priestorov na prízemí objektu

na Sedlárskej ul. č. 4
v Bratislave

Čl. I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok
nebytové priestory vo výmere 257,60 m2 nachádzajúce sa na prízemí a I. poschodí stavby
súpisné číslo 361 na Sedlárskej ul. č. 4, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto na pozemku parc.
č. 344 (ďalej len „predmet nájmu“), ktorá je zapísaná na LV č. 1656.
2. Prenajímateľ vyhlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu žiadne
ďalšie vlastnícke, reštitučné, záložné prípadne iné práva k cudzej veci, alebo nájomné
práva, alebo akékoľvek práva tretích osôb.

3.

Účelom nájmu je prevádzka reštaurácie.

4. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto
zmluve a v súlade s predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. Za nesplnenie tejto
podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za každý deň
trvania porušenia tejto povinnosti. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej
pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade zaväzuje zaplatiť
zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
Čl. II
Doba nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú od 1.5.2014 do 30.5.2024.
Čl. III
Úhrada za nájom a spôsob jeho platenia
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
dohodou zmluvných strán vo výške 240,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory vo výmere
142,60 m2 t. zn. vo výške 34 224,00 Eur ročne a vo výške 72,00 Eur/m2/rok za obslužné
priestory vo výmere 115,00 m2 t. zn. vo výške 8 280,00 Eur ročne, spolu za celý predmet
nájmu vo výmere 257,60 m2 vo výške 42 504,00 Eur ročne.
2.

Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájomné mesačne, vždy do 15. dňa príslušného
mesiaca na účet prenajímateľa vedený v ČSOB, a.s. č. účtu IBAN:
SK5875000000000025828453, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol
783xxxx14.

3.

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

4.

V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie
obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť
prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.

5. Všetky platby podľa tejto zmluvy sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet
prenajímateľa.

6.

Prenajímateľ zabezpečí dodávku nasledovných služieb elektrická energia, OLO, vodné,
stočné a zrážky, dodávka tepla a TÚV. Výška a rozpis služieb je uvedený vo výpočtovom
liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať
zálohy za služby spojené s nájmom mesačne, vždy do 15. dňa príslušného mesiaca vo
výške510,00 Eur/mesiac na účet prenajímateľa vedený vo ČSOB, a.s. č. účtu IBAN:
SK9375000000000025826853, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol
783xxxx14. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku ostatných
služieb spojených
s nájmom vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu,
upratovania v okolí objektu, zimnej údržby a pod., ktorých dodávku/poskytovanie
vyžaduje užívanie predmetu nájmu.

7.

Nájomca sa zaväzuje uhrádzať skutočnú cenu za jednotlivé služby, ktoré prenajímateľ
platí dodávateľom týchto služieb. Skutočnú cenu poskytovaných služieb vyúčtuje
prenajímateľ ako rozdiel medzi zaplatenou zálohou a jej skutočnou cenou za zúčtovacie
obdobie k 31.12. kalendárneho roku. Nájomca sa zaväzuje doplatiť na účet uvedený
v ods. 6. tohto článku prípadné nedoplatky do 15. dní od oznámenia nedoplatku.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa tejto
zmluvy do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo splatnej
dlžnej sumy za každý deň omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa
§ 517 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
10.

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak
nezavinil porušenie povinnosti.

Čl. IV
Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy
1. Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek dohodou.
2. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek podľa § 9 zákona č.
116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom sa dohodli, že výpovedná lehota je tri
mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy bez
predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči
nájomcovi ak:
a) nájomca v rozpore s touto zmluvou dá predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu,
alebo inej dispozícii tretej osobe, alebo
b) nájomca alebo tretia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť, na iný ako dohodnutý
účel, alebo
c) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo
d) nájomca predá podnik alebo jeho časť alebo ak dôjde k akémukoľvek prevodu alebo
prevodom akéhokoľvek podielu s výnimkou prevodu obchodného podielu na osoby blízke
alebo spoločníka alebo zmeny v súvislosti s dedičským konaním, alebo

e) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté
o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu, alebo o odstránení stavby,
alebo
V prípadoch odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší dňom, keď prejav vôle o odstúpení
dôjde druhej zmluvnej strane v súlade s Čl. VII ods. 3. tejto zmluvy. Na tieto prípady sa
vzťahuje postup podľa ods. 5. a ods. 6. tohto článku.
4. Možnosť odstúpenia od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku
neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi najneskôr do 5 dní po poslednom dni nájmu,
má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za
každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdať, a to až
do skutočného odovzdania a podpísania protokolu o prebratí predmetu nájmu
prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety
zaväzuje zaplatiť. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti zaplatiť
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.
6. V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 5. tohto článku, má prenajímateľ tiež právo
vypratať predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie,
prípadne tovar, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú, do úschovy. Za týmto účelom je
prenajímateľ oprávnený :
a) vstúpiť do predmetu nájmu spôsobom primeraným okolnostiam, t. zn. v prípade potreby
aj za pomoci odstránenia prekážok (výmena zámkov a pod.),
b) zabezpečiť prerušenie dodávky elektrickej energie, vody prípadne iných médií do
predmetu nájmu.

Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca je oboznámený so stavom predmetu nájmu, nakoľko tento mal prenajatý do
30.4.2014. Protokol o stave predmetu nájmu a (ďalej len „preberací protokol“) vyhotovia
a podpíšu zmluvné strany najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy a to v termíne dohodnutom zmluvnými stranami pri podpise tejto zmluvy.
Preberací protokol bude podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú
stranu. Súčasťou preberacieho protokolu bude zoznam zariadenia a vybavenia predmetu
nájmu a popis technického stavu predmetu nájmu ako aj zariadenia a vybavenia
nachádzajúceho sa v/na predmete nájmu.
2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do
5 pracovných dní po poslednom dni nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému
užívaniu s prihliadnutím na bežné opotrebovanie; v tomto termíne zmluvné strany
podpíšu protokol o spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom
prenajímateľovi.

3. V prípade, že nájomca bude chcieť predmet nájmu využívať inak ako je stanovené
užívacím povolením, nájomca sa zaväzuje po predchádzajúcom písomnom súhlase
prenajímateľa požiadať o schválenie zmeny účelu využitia príslušný stavebný úrad.
4. Nájomca berie na vedomie, že objekt, v ktorom je predmet nájmu, sa nachádza v centrálnej
časti mestskej pamiatkovej rezervácie a preto sa na akékoľvek stavebné úpravy,
rekonštrukciu, technické zhodnotenie, opravu, údržbu a pod. predmetu nájmu primerane
vzťahujú ustanovenia zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v platnom znení.
5.

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

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

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

8.

Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je
v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia.
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu
vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku
požiarnej ochrany - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v platnom znení, najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku
hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. a z platných všeobecne záväzných
nariadení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto týkajúcich sa najmä
udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby a Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy.

9.

Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene došlo,
oznámiť písomne prenajímateľovi každú zmenu a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť
nájom (ako napr. zmena právnej formy, obchodného mena, štatutárneho zástupcu, sídla
a bankového spojenia a pod.). Za nesplnenie tejto podmienky má prenajímateľ právo
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.

10.

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

11. Nájomca má právo na primerané označenie predmetu nájmu na priečelí objektu, v ktorom
sa predmet nájmu nachádza, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa
a príslušného pamiatkového úradu.
12. Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za
škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla.
13. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti prvej a
druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
14. V súlade s ust. § 545 občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že
prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením
povinnosti nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty na základe prenajímateľom zaslanej
faktúry.
15. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých
priestorov najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania účelu a
podmienok nájmu a pod.. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu
zmluvnej pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade
zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
16. Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať na vlastné náklady v
platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká:
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťou v
predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd na predmete nájmu);
b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku (aj zabudovaného) nájomcom proti
živelným pohromám;
c) poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím a
rizika vandalizmu.
17. Pred začatím stavebných úprav, opráv príp. rekonštrukčných prác predmetu nájmu sa
nájomca zaväzuje predložiť prenajímateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu
s cenovou kalkuláciou a to v lehote 20 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Prenajímateľ sa zaväzuje bezdôvodne neodoprieť udelenie súhlasu s úpravami, opravami
príp. rekonštrukčnými prácami predmetu nájmu a doručiť nájomcovi písomné vyjadrenie
v lehote 20 dní od preukázateľného predloženia projektovej dokumentácie na jej
posúdenie prenajímateľovi.
18. Po písomnom odsúhlasení projektovej dokumentácie prenajímateľom sa nájomca
zaväzuje bez zbytočného odkladu od takéhoto odsúhlasenia, písomne oznámiť
príslušnému stavebnému úradu zahájenie stavebných úprav v súlade s prenajímateľom
odsúhlasenou projektovou dokumentáciou.
19. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že si počas nájmu ani po jeho
skončení nebude u prenajímateľa uplatňovať kompenzáciu nákladov vynaložených na
stavebné úpravy a opravy predmetu nájmu, rekonštrukčné práce a pod. realizované

v súlade s touto zmluvou ani si nebude uplatňovať voči prenajímateľovi žiadne nároky
titulom vykonania týchto prác.
Čl. VI
Podnájom
1. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, alebo
inej dispozície, tretiemu subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prenajímateľa.
Čl. VII
Doručovanie
1. Prenajímateľ doručuje písomnosti sám, poštou alebo iným vhodným spôsobom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich
sa právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, bude
miestom doručenia nájomcu:
a) adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, alebo
b) adresa podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra, alebo
c) adresa konateľa spoločnosti podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra, alebo
d) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.
3. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť prenajímateľa podľa odseku 2.
tohto článku doručená do miesta doručenia podľa odseku 2. tohto článku, bude považovaná
za doručenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude
vrátená poštou prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá; v takomto prípade
sa za deň doručenia považuje deň vrátenia zásielky prenajímateľovi. Uvedené platí aj
v tom prípade, ak sa nájomca o tejto skutočnosti nedozvie.
4. V prípade, že nájomca bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená
dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.
Čl. VIII
Vyhlásenia a záruky
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa prenajímateľovi, ktorý uzatvára
túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy:
1.1. nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej
republiky , podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu;
1.2. nájomca nemá záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy, príslušnému daňovému
úradu, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní, nie je
v likvidácii ani v konkurze a že nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie.
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1. tohto článku ukáže ako
nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy,
oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj oprávňujúce

prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1. Nájom bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. ........./2014 zo dňa ............2014.
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
formou písomného dodatku, alebo keď to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia ustanovenia zákona č. 116/1990
Zb. v znení neskorších predpisov, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na
základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za
použitia slovenského práva.
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve alebo jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo
nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami. považujú sa
tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli
zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne
predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie
tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo
neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú
platné a účinné, zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia
a to v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 4 pre prenajímateľa a 2
pre nájomcu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a
obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 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 v spojení
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). V prípade, že

nájomca neprevezme predmet nájmu do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, táto zmluva
stráca platnosť aj účinnosť.
8. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť Čl. IV ods. 5. a tých ustanovení
zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj
po ukončení účinnosti tejto zmluvy. Uvedené platí aj o tých ustanoveniach zmluvy, ktorých
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má vzniknúť a/alebo trvať
aj pred začiatkom účinnosti tejto zmluvy

V Bratislave, dňa .............................

V Bratislave, dňa ............................

........................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

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

Prílohy: č. 1 - Výpočtový list
č.2. - Odpis uznesenia MsZ č. ......./2014 zo dňa
č. 3 - Nákres priestorov

Príloha č. 1 k zmluve o nájme č. 07 83 xxxx 14 00
Objekt:
Sedlárska 4
Nájomca: LEDERER a.s.o.
Špecifikácia nebytových priestorov
spôsob využitia (súčasný stav)
m2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Hlavné priestory:
prízemie – miestnosti č. 2,3
I. posch. - miestnosti č. 9, 10
spolu:

62,70
79,90
142,60 m2

Obslužné priestory:
prízemie – miestnosti č. 4 až 12
I. posch. – miestnosti č. 2, 3, 4, 6, 7
spolu:

celkovo hlavné a obslužné priestory:

48,6
66,4
115,00 m2

257,60 m2

Výpočtový list úhrad nájomného
spôsob využitia
hlavné priestory
obslužné priestory
spolu:

m2
142,60
115,00
257,60

nájomné v Eur/m2/rok
240,00
72,00

ročné nájomné
34 224,00
8 280,00
42 504,00 Eur ročne

Výpočtový list úhrad zálohových platieb za služby spojené s nájmom
teplá úžitková voda
Eur ročne
ústredné kúrenie
Eur ročne
studená voda
Eur ročne
zrážková voda
Eur ročne
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu:
Eur ročne
Ročná úhrada nájomného
Mesačná úhrada nájomného
Ročná úhrada záloh za služby
Mesačná úhrada záloh za služby

V Bratislave, dňa 21.5.2014

42 504,00 Eur
3 542,00 Eur
Eur
Eur

