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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 v stavbe
súpis. č. 3069 na pozemku registra “C“ parc. č. 2470 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere
414,24 m2 na Jasovskej ul. 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Galek, s.r.o. so sídlom na
Belinského 3 v Bratislave, IČO 44068794, za účelom reštaurácie a predajne športového oblečenia
a doplnkov na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné
60,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory – reštauráciu vo výmere 110,62 m2, 100,00 Eur/m2/rok za
hlavné priestory – obchod vo výmere 19,74 m2, 18,00 Eur/m2/rok za obslužné priestory vo
výmere 252,07 m2 a 18,00 Eur/m2/rok za rampu vo výmere 31,81 m2, t. zn. vo výške
13 722,00 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 schválenie nájmu nebytového priestoru č. 902 vo výmere 414,24 m2
v stavbe súp. č.3069 na pozemku registra “C“ parc. č. 2470 na Jasovskej ul. č. 2
v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť Galek, s.r.o. so sídlom v Bratislave ako
prípadu hodného osobitného zreteľa
ŽIADATEĽ: Galek, s.r.o.
Belinského 63
851 01 Bratislava
IČO 44068794
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTI:
Nebytové priestory vo výmere 414,24 m2 (z toho 130,36 m2 hlavných priestorov, 252,07 m2
obslužných priestorov a 31,81 m2 rampa).
ÚČEL: reštaurácia a predajňa športového oblečenia a doplnkov
DOBA NÁJMU: odo dňa účinnosti zmluvy na 10 rokov
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
Podľa nájomnej zmluvy je nájomné vo výške:
- 60,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory (reštaurácia) vo výmere 110,62 m2 t. zn. 6 637,20 Eur ročne
- 100,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory (obchod) vo výmere 19,74 m2 t. zn. 1 974,00 Eur ročne
- 18,00 Eur/m2/rok obslužné priestory vo výmere 252,07 m2 t. zn.
4 537,26 Eur ročne
2
2
- 18,00 Eur/m /rok za rampu vo výmere 31,81 m t. zn.
572,58 Eur ročne
- spolu za celý predmet nájmu vo výmere 414,24 m2 po zaokrúhlení vo výške 13 722,00 Eur ročne
Nájomca navrhuje zachovanie doterajšej výšky nájomného.
Pre informáciu uvádzame nájomné stanovené podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného
mesta Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny nájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné
bremeno, tabuľka č. 100 bod 211 a 22 s použitím Zrážky č. 51 (rozdelenie priestorov na hlavné
a obslužné):
- 130,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory vo výmere 130,36 m2 t. zn. vo výške 16 946,80 Eur ročne
- 39,00 EUR/m2/rok za obslužné priestory vo výmere 252,07 m2 t. zn. vo výške 9 830,73 Eur ročne
- 18,00 EUR/m2/rok za rampu vo výmere 31,81 m2 t. zn. vo výške
572,58 Eur ročne
-spolu za celý predmet nájmu vo výške 27 350,11 Eur ročne.
Vzhľadom na skutočnosť, že v danej lokalite sa dlhodobo nedarí prevádzkovať obchodné
priestory zamerané napr. na predaj potravín alebo odevov navrhujeme zachovať doterajšiu
výšku nájomného.

SKUTKOVÝ STAV:
1. Na základe Zmluvy o nájme č. 07 83 0045 09 00 zo dňa 16.2.2009 v znení dodatkov č. 1 až č. 3
mala spoločnosť Galek, s.r.o. prenajatý od 1.2.2009 na dobu určitú 5 rokov, t. zn. do
31.1.2014, nebytový priestor č. 902 vo výmere 414,24 m2 v stavbe súpis č. 3069 na
pozemku parcely registra “C” parc. č. 2470 na Jasovskej ul. č. 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka

za účelom prevádzkovania reštaurácie a predajne športového oblečenia a doplnkov (ďalej len
„zmluva“). Ročné nájomné bolo vo výške 13 722,00 Eur.
2. Listom zo dňa 10.1.2014 požiadal nájomca o predĺženie nájmu o 10 rokov pri zachovaní
ostatných doterajších podmienok zmluvy a nájomného vo výške 13 722,00 Eur ročne
3. Na Jasovskej ul. č. 4 je dlhšiu dobu voľný nebytový priestor vo výmere 280,53 m2. Na nájom
predmetných priestorov mestské zastupiteľstvo uznesením na svojom rokovaní dňa 22.5.2014
schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Stanovisko finančného oddelenia:
Vo svojom stanovisku zo dňa 12.6.2014 finančné oddelenie uviedlo, že voči nájomcovi spoločnosti
Galek, s.r.o. evidujú pohľadávku vo výške 1 000,00 Eur. Táto suma zodpovedá výške nedoplatku z
vyúčtovania za rok 2011, ku ktorému bola dňa 7.1.2013 spísaná „Dohoda o uznaní záväzku a jeho
zaplatení“. Splatnosť zostávajúcich dvoch splátok každá vo výške 500,00 Eur je 15.7.2014 a
15.8.2014.

Návrh riešenia:
Predložiť na rokovanie orgánov mesta návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy so
spoločnosťou Galek, s.r.o. s dobou nájmu 10 rokov s nájomným 60,00 Eur/m2/rok za hlavné
priestory - reštaurácia vo výmere 110,62 m2, 100,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory – obchod vo
výmere 19,74 m2, 18,00 Eur/m2/rok za obslužné priestory vo výmere 252,07 m2 a 18,00 Eur/m2/rok
za rampu vo výmere 31,81 m2 t. zn. vo výške 13 722,00 Eur ročne ako prípad hodný osobitného
zreteľa nakoľko sa jedná o nájomcu, ktorý priestory udržuje v riadnom prevádzky schopnom stave
ako aj na preukazný nezáujem o prenájom iných voľných nebytových priestorov v predmetnej
lokalite.

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 414,24 m2 v stavbe súp. č.
3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť
Galek, s.r.o. so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa“.
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Bratislava
10. 01.2014

Ziadosd o predEenie ndjmu

zr\fag:
].,1a
Zgl]\'y o n6jme d. 07 83 0045 09 03 prevridzkujem reitauniciu-pizzdriu Sicitia
na Jasovskej 2. Bratislava-petzalka.
V mr'nulosti

som uZ Xadai o prediZenie ndjmu. Vzhl.adon na to, Ze som
do dne3ndho
nedostal vyjadrenie, prosim Vris rj,oto o akieptovanie a r.yjadrenie
sa k

ffi-Zij""u-

dia

Prosim {imto o prediienie nijmu na zriklade Zmlu\y o nijme nebj.tov6ho
pri€storu i. 07 83 00,15 09 03 ra d'aliie obdobie _ 10 rokov,
so zachovanim doterajlej
zilohoyej platby vo r.fike 3 430,50 € itvrt'roinc.
Za porozumenie a Lladnd rybavenie mojej ;iadosti vopred d'akujem a
ostivan

pozdmvom

s
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Ielefomy konralt : Michal Galek

0907 144 957

Ol'ga Galekovri

E-mailoq

lonrak:

a9a7 124 549

pizzertas)ciliar@gmail.com

olga.galelor

a a cenu.rm

.k

.

"rH,sK2a2i6+eat

Vjpis

z obchodneho registra SR

strdnka I z 2

MINISTERSTVO SPRAVODLiVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Vipis z Obchodn6ho registra Okresn6ho sidu Bratislava t
Tento vipis m6 len informativny charakler a nie je pouzitel':ri pre pravire lkony

!

Vlotka aislo: 51475/B

(od:21,'10,2008)

Bratislava 851

tco:

{od:21.10.2008)

01

44 068 794

(od:02.04.2008)

02.04.2004

(od:02.04.2008)

spoloinost's ru6enih obmedzenim

(od:02.04.2008)

iistenie kanalizadnich systAmov

klpa tovaru

{od:05,07.2013)

prcdaja konean6mu

na

'lEelyjeho al.bo na rl6etyjeho pre.taja inim
spotrebiterovi haloobchod/
prevedzkovatetom :ivnostl /ve t koobchod/
hubenie Skorllivich :ivoaichov, mikroorsaniznov a pottaaanie
dalaich Skodlivtch iinitelov
prenaiom nehnuternosti spojent s poskytovanim intch ne:

(od:02.04.2008)

{od:05.07.2013)

zakladnich sl!t'eb spojenich s prenajmom

(od:02.04.2008)

dokonaovaciestavebn6p16cep.i reatizaciiexr€ri6rova interi6rov

{od:05,07,2013)

sproshedkovate|lke tinnost v obtastistu:ieb spojenich so
spEvou a prevadzkou nehnutelnostl

(od:02,04.2008)

eistiace a upratovacie s luZby

(od:02.04.2008)

pohostinska ainnost

(od:06.11.2008)

a

viroba hotovichjed6lprc vidajne

niikup a predaj paintballovich znadtovadov a dophkov

(od:13.08.2009)

prevadzkovanie Sportovich

(od:13,08.2009)

sttati

s cenami pre Liaastnikov

sproskedkovaierska Cinnost v oblasti slutieb

(od:04,05.2011)

MrqLalGaLeX

(od:21.10.2008)

Vklad:6 639 EUR Splatene:6 639 EUR

(od:12.08.2009)

ViSka vkladu katd6ho

{od:02.04.2008)

MichalGatek

(od:21.10.2008)

Bratislava 851

01

Vznik funkcie: 14,10.2008
Za obchodnrl
6

spoloanostkone

a

podpisuje konat6t samostatne.

639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR

Obchodna spoloanost bola zalo:ena zakladatelskou listinou zo

dia

12,03,2008,

http://www.orsr.sVvypis.asp?ID=

I

24 I

33&SID:2&P:0

(od:02.04.2008)
{od:12.08.2009)
(od:02.04,2008)

21.5.2014

VYpis z obchodndho registra SR

striinka 2 z 2

Rozhodnutie jedineho spotodnika zo dna 14,10.2008. Zmena
obchodn6ho mena spotoanostiz povodneho AWE Apa
r, o. na nov6 Galek, s, r, o,.

14.10.2008.
Rozhodnutie jedin6ho spototntka zo dia 01,06.200S.
zapis ni6a z vatn6h o zh rom aidenia zo df,a ,4,2011 .
Rozhodn utie jedin6ho spotoe.ika zo dna

7

(od: 06.1 1.2008)

(od:

13_OS,2OO9)

(od: 04.0s.201 I )

Detum ah{ualizacie
udajov:

D6tun

vipisu:

23.05.2014

O obchodnom registri SR I Nrvod na pouzivanie ORI NaSa adresa
Vyhfaddvanie podlh : obchodndho mena I idertiiikadn6ho disla

M

sidla spisovej znadky ] pliezviska a mena osoby

Stranlovd hodiny na .egistroqlch stidoch
Fonnulfr€ na podavanie n6vrhov na z6pis do obchodndho registra

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID= I 24 I 33&SID:2&P:0

23. 5.2014

Predmet

nijmu
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Predmet
ndjrnu

ZNIIIUVA O NAJME NEBYTOVEHO PRIESTORTI
'
i.07 83 00,15 09 00
ZmluvnO stranY

Prenajimatel': Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacirllne nim. d. I
814 99 Bratislava
zastupen6: A4dtejom iBrkovskjm. primritorom mesta
peiiazni fstavr VUB Bratrslava - mesto
dislo udtu: 1 36828725 1/0200
Iior 00603,r8r
DIi: 2020372596
(d'alej len,,prenajinatel"')

a

t

a

niijomca:

Galek,s.r.o.
Belin.keho i
851 01 Bratislava
zastirpen6 konateLom: Michalom Galekom
podl'a qipisu z Obchodn€ho registra Okresndho s[rdu Btatislavc I.
Oddiel: Sro, vlozka d. 51475,ts - priloha d. I

I

t
t

tio:

14 068'794
(d alej len ,,n6jomca")

I
ru

.tl

t

a\

po vzijonrnej dohode uzatvitajil v znysle zikona riislo 116/1990 Zb. o n6jne a podlliimc
neb]1o\,'ich priestorov v zneni neskorSioh predpisov nasiedor,nir zmluvu o ndjnre nebytov,vch
priestorov v objekte

ntr JasoYskej ul.

i.

2

v Bratislave

cl. I
Predmet a

1.

iiel

n:ijmu

Prenajimatef z titulu llaslnictva prenaiima najomcovi za ni:sie uvedenich podmienok
nebltovi prieslor Dach6dzajirci sa na Jasovskej ul., sirpisnd dislo i069, orienladne dislo
2. o celkovej ploche .114,2.1 ml , v mikrese oznirieni ako neb:1ori priestor i. 902 (cl'alej
lcn,,piedmet ndjmri''). Nelinutel'nosi' sa nachiidza v Bratisiave. k. f. PetZalka, na parc. i.
2,170 a je znpisani na L\r d. 3386. Specilikdcia prerlnetu nijmu a nikres priestorov tvori
--,1-ll,-l-,,

pftiv prcnajimatela nevlaiu Tiadne
Prenajinalel'v1'l]lasuje' ze k preclmet! nejmu sa okem
.1".*t&", ..itit ,lne, z6lozn6 pripaclne in6 prl|a k cudzej vcci. alebo nijom[d
a
"ri'iJ
a, alebo akikofvek pre\'3 treticll cs6h
priii

om najl-u e odo dr,r . cirnos'i ejLo zt lr") "l'iJr orr':-r / r,"\ r') r. i
rreonlc u na.'tr' t 'r'l'de-'l
rair,e.kordo jl.1..2U0qod/Jijelltl llajnu LUm\d

I

ce

I
\l

lnrni

ciL'

ndjomcom Podnric dirom'
)ilt^r u ^t.tp"e"oie zmenr ucelu l]uZida Frednretu lrijmuLento
povoli zmenu [ie]u
f."a-i i".i-a"i. prisluindho stavebn6ho irradu, ktorin
uzii*i", ouaoUua"" pr6voPlatnosf, bude n6iornca LrZivat' predmet ndinru ako
rcitourdcia.

l.

a na ri'e1 dohodnuti \' rejro
NAiolnca sa zav?izuje lrzivaf prednet nAjmu q'ludne v rczsahu
pledpisni ktord sa lzfahLrjr'i na prednet ltiijmu Za

;'f*= I "*tf^a" s pliivry-lmi
pokutu Yo \iike
nespLnenie tejto podrnienky sa zaviizuje zaplatif zmluvnri

17€/deti'

ii. il
Doba n{jmu

Nij

om j e

dohodiuty na dobu uraitu 5 rokov

a zadina

od 1 2 2009

tr. rlr
Nijomn6, ihrada za nrijom a sluZby spoj€n6

l. Nijomnd za predmet nijnlu j e stanovend

v zmysle

dohodou zmluvnich strdn tako:
Li. p"t"t i"it,".ip*t-" predmetu najmu podl'a

lo

s

zikona

nijmom

d

1

8/1996

Zz

o cenich

il

l ods 3 Pn6.veta' t.zn od 1 21009'
3
doby,'kedy rozhodnutie prislusndho stalebneho iradrL podla Cl l ods

je nljonli 1'6 1']i!ke 1 244 €
n^AoUujne prauoptutnost', r'tajnesktrr viak clo 31 3 2009
rocne;
zn od 1 4 2009 ie ndiomne vo viske
f .Z. fo upl-u"uti doby upmvy prednotu n6jml1,
podl'a odseko 3 tohto dl6nku.

t

2.

za obdobie od I 2 2009 do
Naiomca sa za\'iizuje najomne podl'a predchadzajilceho odseku
ze D-v
pravoplmrosti u2iracieho porolenia najnesk6r do 3132{09- (naprrek tomu
2911
'l,-ziuuii" pouol"ol" bolo vldand a priivoplatn6 po 31 3 2009 ) uhadil vo
na irdet prenajim-atel" \edeni vo \rUB
r1u3nest Or ao 15. dni od podpisania teito zmluv-v
- mesto, d. ri. i3os28lz: I tozo0, .'.iabilni symbol 078i004509

Iske

e*tirlouu

3.

vI ods i tejto
Od pn,dho dia po dni prd\'oplatnosti uzivacieho povolenia podla
nasleduiircej rliike
vlak od 1i2009 sa zrnluvnd strany dohodli na '1
t r,iry,

""jr.rtit
al \o rille 60 ( /m:/rok /a hlarnd pricll0rr' r itclom nijmu reilauriicial
b)\o\jikc l8 t/m2/roL za \edl'ajiie pricslon a I'biluind fric\lot1 '

nrij omndho:

Nijo-"u ,u zav:izuje predlozif prenajimatel'ovi po pl6voplatnosti xzivacicho po!oleme
prieslotor" na
relevantnd doklady oich slolodnom quziti ako hlavnich a vedl'aiiich

podlu sadzicb uvedenjch
zaliladc doho prenajin'ratel' stanovi ro'nu vrsktt najomneLro
llaioLure poJld preJch6dzajricel
u fr.,"j u"," tot't,o oi.eku. N6jomca sa zcr iizuje uh-radzal
na t'el
nel,.'stuniotrre. tza"v najnesL6r do l5 dria pndho mesiaca prisluSniho ilvrirol(a'

-2-

prenajinatel'a vedeni vo \rUB BratislaYa
variabilnj s1'mbol 078300,1509.

-

mesto, dislo irdtu 1368287251i0200,

,+. V pripade, Ze ndjonca nepredloii rliiie poZadovan6 doklad,v, zavlizuje sa uhredzal'
n1ljomnd od prvdho diia nasledujriceho po dni pri\oplatnosti uzivacieho povolenia,

najnesk6r od 1.4.2009 \-o qike '11 .120 € rodne (!tlridsatiedentisicit,\'ristodvadsaf euro),
za 414,24 m2. Takto vyaislend n6.jonni sa najomca zavazuje Lfiridzat' Stl'rtrodne. \ Zdy
najnesk6r do 15. dria pndho mesiaca pjsluiniho ih'firoka na utct uvedei) \'tonto
odseku.

5.

Prenajimalel' zabcT.peai prostrednictlon spri\cu objektu spoloinosti B)'tosllra\r. \'r'o.
Nobelova 1, 831 02 Bratislava (d'alej lel1.,spr6vca") dodAvku tepla, oprar',r a udrZba
q:.t'ahov a odvod zdikovej vody. Ostatnd sluZb)' si niijonca zabeT,pedi siinl na dastne
n6klad,v, pripadne o doddvku injch slu2ieb budri upravend zdloho\'6 platby. Nejomca sa
zaviizuie uzatvorif na odvoz a lik\,ideciu odpadu z prelzidzky samostatllu zlrluvu do 15
dni oci po<ipisania iejio znluvy ajcj k6piu prcdioZii' prclajirruici'ovi Lio i0 cl Za
porLr3enie tejto povirnosti sa nAiomca zav:izuje zaplatif zriuvnri pokutu vo liske 2 € za
kazdi dei trvania poruSenia tejto povinnosti. Rodt]d ziilohovd platby predstal'uj[ 5 968
€ . Vfika a rozpis jednotli\ich zAloho\ich platieb je uvedend vo \j?odtovom 1iste.

6.

Ndjomca sa zavrizuje uhridzaf dohodnutd zflohor'6 platby za sluzby spojend s nlijmom
itvrt'rodne, vZdy najnesk6r do 15. dia prv6ho nesiaca prislusndho Stvd'rol(a na ildet
veden;i vo VUB - Bratislava mesto, dislo fdtu 1370117051/0200 variabiln,{ s1'mbol
0783004509. Ndjomca saza.V'dznje zalahy za sluzby-spojen6 s n6jmom platit' v stanovenej
rTike aj lodas doby ripla\y predmetu niijmu podLa Cl. I ods. 3 prva veta tejlo zmlu!,Y.

7.

V3etk-v platby podLa tejto zmlur1 sa povaZujf za uhradend
prcnaj imatel'a.

8.

V pdpade, Ze nejomca p platbe neuvedie obdobie, za ktord sa tfuada plati, alebo uvedie
obdobie, ktord uZ bolo uhradend, alebo ak z ufuady nebude zrejmd, za ktord obdobie
nejomca {lhradu poukaznje, je obdobie, ktor6 bude i[tadou pokr]td, opr6r'nen1i urdit'
prenajimatel'siim; prenajimatel' spravidla poktlje najstarliu splatni pohfadiivku.

9.

Poias doby ripraq predmetu ndjmu podl'a Cl. I ods. 3 tejto znlury sa niiionlL,r zil\ alzuje
zabezpedit' si odvoz odpadu nad r6mec beZn6ho odpadu spojendho s uZivanln predn,etu
n6jnu na vlastnd ndkiady.

,

diom pdpisania na Lliet

10. NAjomca sa zav?izu.je uhrddzaf skulodnu cenu za iednotlivd sluiby, ktor6 sprdvca plati
dodavateLom tichto sluiieb. Skutodnri cenu poskytovanich sluzieb q1ldtuje sprdlca ako

ozdiel medzi zaplatenou zalohou a j ei skutodnou 6enou za zittovacie obdobie k i I 12.
kalend6meho roku. Niijonca sa zavii",uie doplatif na rldet uvedeni v ods. 5 tohto aldnku
pdpadn6 nedoplatkv do 15. dni od ozfimenia nedoplatku. V tomto temine sptivca vriti
'na uaet najorrcu p-ipad-j preplatok.
r

dohodli, Ze v pripade z]nen! spnivcu alebo vilk"v zilohn\l ch platicb
za sluZby spojend s nijmom tieto skutodiosti ozn6mi prenajimatel' 46joncor i ltisonrnc
jednostrannj'm aktom. Zmluvnd shanl sa dohodli. Ze prcnaiimatcl'ieloFriivnenli'Zlneniljediostrannim aktom z/ilohove platby za sldby slroieni s niiit]]om dohoclrrut€ podla t.-ito

I 1. Zmluvnd strany sa

zmluq polial budu zrne n(n''

.Jol)LDel1d

alebo

zluier; cenold prcdpisl" podla krorjch

sLLr2b\ doLl'dnlLtc

boli uhraJY zr

podla teJtc)
sa dohodll 2e ak sa ndjomca dostane s akoulol'\'ck plalbou
12- Zmluvnd stlalry
1; zo splatne1
do olnesl'anic. z:r rzuje \3 zaplatii zn u\tripokutu\o\jikc005
za L-azdj der onr<:lcnja klori rru bLldc lakurrovani Poviruost'najoncu
al7r

'- ;l"ta
,tr.ri z
pi"ii"iir"tl
13. Ndjornca

,

qncikrnir podlo

I i l7 obdjanskeho

zakornilQ

Die

j'

dmlo dotknuta

sa zalazuie zaplatii znllu\'nri pokutrr ai v plipade ali nczaliiil porusenrc

povinnosti

prcnajinarcl je
l:]. V silade s S 545 Obdianskel'to zekonnika sa znlu\rld stranl' dohodli 2e
povrnnosti
opr6\,neni poiadovat' od nijomcu niluadu ikody sPojeni s poruScnin
presahnjfcej
\'o
vj3ke
zmlury
podl'a
lejro
n6jo,rrcu. ,ri kto.E sa vzt'ahuje zmluvnli pokuta
\i!ku dolrodnulei zmlulnel pokut)'.
dohodli, Ze prcnajimatel'je oprivnenj upralit'vZdy k I jirnu be2ndbo
kalendimeho roka nljon1nc v nadliiznosti na oficiilne stanovenu rodnit mieru infldcie za
predchdclzajirci rok podl'a ridajov Shdstickdho fradu Slovcnskej republik]

15. ZrnlLlvn6 stran-\' sa

tl

rv

Ukonicnie nrijmu a odstripenie od zmlur1r
Zn' uvnd stranl m6Zu ukondii ndjom kedykoflek dohodou
Zmluvnd strany m6Zu pisonue \]poledat trito zmluvu podl'a $ 9 zdkona d I 16i 1990
Zb. v zneni neskoriich predpiso\', pridom sa dohodli. 2c vj?olednd leholaie trt meslacc
a zatina plynif od prvdho dlia mesiaca nasledujirceho po doruaeni rlpovede druhej
zmlu\r'lej strane.
Zmluvn6 stmn"v sa dohodli, Ze plenajimateL n6ie okan2ite odstripir'od tejto zrnlu\'r'bez
predoh6dzairiceho pisor lillo upozoll'lenia a bez akj'chkol'r'ek zivazko\' \'oii nijoncovi'
ali najomcal
a) \, rozpore s touto z]1llul'ou d6 piednrel n6jmu do podnijmu. alebo
b) u2iva predmet nijmu na inli ako dohodnutj iael. alebo
c) rneik6 s riluadou nAjomn6ho vjac ako jeden mesiac. alebo
{l) bolo rozhodnuld o zmendcl'l stavb)'. ktord br6nia uZilai predmer ndimu

)

V lichto piipadoch sa znlu\'a ruSi diom, lied'prcja\' r61e prenajimatcl'a o odsrripeni
d6jde ndjomcovi. alebo diom podl'a il. VII ods 3 a'+ Na ticto pripad) sa Yzlahuje
postup podl'a ods. 5 tohto ilinku
-+.

N,loznosL odsttpenia niektorei zo z1'l1lu\'rich striin
Obiianskcho zdkonnika nieie tlnto ildnkon doiknutd.

podla prishrinich rstanolcrli

Zmluvnd stranJ sa dohodli, ie poklaL nijonca Po skonaeni naimu Podfa lejt') z11ll!r\l'
l1'limu \'leholc uf'e'ej
izick! neodolzd.i preDajinatei o\'i alebo spr6'"co|i pledrnet
stranijD-li.
lnA irr-cllajilnal'l- prarL)
prenajinatel'om. ptipadne dohodnutej nlcdzi znrlu\'n'inli

_,+

\.\piatat precllnel nalmu na nAlilady 1]riiorncu a ulozil' zadedenie a
\,lastnictvon! do dePozitu

ir.

Prii.a

a

1ova1.

ktord

siL

jello

rr.

povinnosti zmluvnich strin

L Nejonca ['hlasujc. ze ll1u ie stav predn]ctu nijmu zmiml' a v takomto slaYe ho do niinu
preberi. Protokol o stave ilredmetu nejmu a.ieho f;zickonr odorzdani prenaiin'tatelixi
alcbo sprir,co\.i po skondeni n6jnu bude spisanli' najnesktil v posl.dni deri najrru

Pokial b,v chcel niijonca predmet ndjmu rekonitruovat' alebo technick)' zhodnotit',
zavaiuje sa pled zaaatim rekonStrukcie alebo technickdho zlrodnotelia pledloZil'
prenajimatel'ovi na odsthlasenie projektovri dokumertilciu a qisku pledfokladaiich
investicii a r-rkonaf rekorllrllkciu alebo leclxljckd zhodnoterlie len po predchddzajricom
pison'nom sifiase prenajirnatela a prislusndho stavebn6ho ul adu. Najonca sa zJ\ izLL.je
rl.konaf pripadnir rekonitrukciu alebo technickd zhodnotenic predmetu ll.ljmu na !lastnd
naKlao],. rucdsnc sd rldjur'rca zdluuls poiruPU!dr v zxrlJr! z'q^!4r4 wrnrv
uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stai'cbnj zikon) I'zneni ncskorlich

)

Predplsov.

Znluvnd stanv sa clohodli. ie n6jomca l'rujg 1'l'kondvaf drobnd opravy a z15sat' nhklad)
spojend s beZnou udtbou predmetu n6jmu a zniiaf vSetkl nriklady sp6sobend jcho
nep meranin uZir,anim. Zmlurn6 strany analogicky za drobni oPmvy pova2u1u cpLJ\1
podLa $ 5 Nariadenia vlidy' d.8711995 Z. z. v platllom zneni. za ndklady spojeni s beZnoLr

udr2bou niklady podl'a S 6 citovandho nariadenia Ndjomca sa zavazuje ozndmjt'
prenajin,atelovi potrebu opr6r' predmetu nijnu, ktord md r'1'konaf ptenaiimatel a
umoZnif mu ich v"vkonanie.
N6jomca uZivajilci Prednet nejmu prebelA

4.

ra

seba vSetkY povinnosti prenaiinr;rlel"r ako

vlastnika objektu rlplivajirce z platnich lieobecne zevaznich prdvn)ch pledpisov
tikajucich sa na.jm?i ochrany zdravia a bezpeinosti pri prrici (z6kon t- 126l)046 7 z
o vorejnom zdravotnictve v platnon zneni) ll'vgieniclq:cll predpisov (zrikona d 124/2006
Z. z. o bezpeinosti a ochrane zdnvia pri prSci v platnon z1leni) a z platnlch vSeobecne
zAvaznich nariadeni Miestneho zastupiteLst\'a mestskej dasti PerZalka. tllkajiicich sa
najmli udrZiavania distoty, poriadku, verejnej zelene, zimnei udriby 2 \'ieobecne
ziiviizndho liariadenia hlavndho nresta SR Bratislary d 6/2004 o nakladani s komunalnyn
odpadmi a drobnlimi odpadlni na izemi Hlavn6ho nesta SR Bratisla\), nc.J n1:i
ustanovenia $ 2 ods. l pism. c) a .,s 2 ods.2pism a), b)' d) apod
Najomca sa zaviizuje prevzial' a dodrziavat' za prenaiinatel'a ako vlastnika obiektu
povinnosti na itseku ochmr,y pred poZianni v,rpljrajirce zo z6kona d. 3141001 7 z
o oollane pred poZiarmi v platnom zned. najmii povinnosti v zm-vsle ustanoveni $ '1 a S 5
tohto zdkona.
o.

be7, zb)'todn€ho odkladu. najnesk6r do 15 dni odo dia kedv ku
zmene doi1o, ozndrtljt'frena.jimatel'ovi a sprdvcovi kaZdri zmenu napr' sidla. obchodndho

'Nijomca sa za\azuie
i

mena, miesla podnikania. a pod. ako aj ind skutoanosti, ktord b1 moh1l ovpll

la

nesplnenie tejto

po\,i lostl

sa

niijonca zavlizuie zapiatit' zrlluvnir pokutu

-f

!

rnif

ndlom'
srrne 70 €'

plednlctu l1aimu ani odpis) z rechnicliiho
NAjonca nie je opdlneD)'' uplaliovat odpjsy z
zhodnotenia

Nijomca

1,]1A

nArok na primelan6 oznaienie

predilctu naimu

na

plie'eli objektu' \'ktofom

sa 1lachadza

9.

Ndjonca sa zavazuje uskutoaio!at' ziisobovanic

l

srilade s povolenim prisLuin'ch

organov.
10.

llastnd ndklad)'
N6jomca sa zavuizuie uzatvorit'apo celir dobu ndimu udrZialat'na
v piatnosti poistne zmluv-v. ktotd budu pokrj'raf nasledovni rizik
1 siwislosti sjeho dinnosfou
a) poistenie zodpovednosti nejoncu za lkody lzllil<ltuti
'
ikdd na predmete ndjmu)'
vsetkich
a
v pre<|nete nijmu (najmii poSkodenie majetku
(ai zabrrdor':urdl'io) proti
b) poistenie pred'metu nijtrlu a lietkdho majetku n'4joil'lcont
Zivelnim pohromam,
c) poi:i.',ie i'izii'a kr6,:leie i'l6nariri Co predil'tu nljtl:tu 3leb' lirpei!)ir1 lrep4drrrtim
a rizika valtdaliznu.

11. Zodpovednost' za Skody na predmete

nijmu

sa

riadi rNtanoveniami

Vl

hlary Obdianskeho zikonnika.

pn'ej a druhei

'asti

12. Pri nesplneni podmienok uvedenich v iomlo iirinl<u rdjomca zodpol'edi

!

plnej {iske za

ikodu, ktord tymto nesplnenim vznikla

li.

prcdmetu nein]u
N6jomca sa za\,aizuje umoZnii prenajimatefovi alebo sprlvcovi vslup do
a pod
,r4ma u prip"ae lu.rririe, Zivelnej pobroml', kontol] doddiavania riielr'r n6jmu

ir. vt
Osobitnd ustanovenia o iprave predmetu

1.

2.

l:

niimu

Ndjomca sa zaviizuje r'lehote 15 dnl odo dlia podpisania teilo zmluq obidvoma
ziuvnirni stranami predloZit' ptenajimatelovi relcvaurtnd doldady k fprave predmetu
qiskou \'lozenicli
n6jmu podl'a il. f oa.- 4 tejto 7-mllr!y' spolu s predpokladanou
ia
rcitaufdcilr
finandnjch prostiedkov, tlkajucich sa ripraly predmetu najmu
v-like
Po pisomnom odsrihlaseni rozsahu uprar} predmelll ndjmu a predpokladanei
r'loienjch finandnjch prostdedkov plenajimalel'om. sa n6jomca zaliizuje v lehote do 3
anilO't*gloto oisthiasenia, poZiadaf prisluSnj' stavebni irad o stavebnd povolenie'
pr'ivoplatneho
neq-hnu|ne na zadatie ilpraq'prednetu ndjnu l1a rcstaurdciu K6piu tollto
jeho
prAvoplatnosli predloZjt'
fo"a"oiu .o n6jonca zavazuje do 3 placovllich dni odpodl'a prvej a druhej 1'ety tohto
orenajimateLovi. V pripade porulenla kaZdej povinnosti
odseku si zrnluvni strzur-v dohodli zmluvmi pokutu vo viske 300 € '
1-4.2009 sa r,jomca za\':izuje upra\it -Pledmet nalmo na
povoLera
restauriciu a zabezpedif prdvoplatn€ uzil'acie povolenie' kto - m bude zirolei
prenajiDaicl.o\'j
Znena ildelu uzi\,ada pr-edn]etu D6jlnu' N.ijonca sa zar'czr|e predloT]t.
po\olenie
ado.3
toto
a
FracoYn)'ch
do 3 pracor'nlch dni od r-ldania uiivacieho po\'ole
privoplarne
plenaj
or'1
i4btel
prcdlo2if
povolenia
prir"oplatnosti
uZivaciel'io
dnj od

V lehote najncskor

od

-6

uiivacie po|oleoie. Za l(azd6 poruienic Povi rosLi l'l6jorncu podl'a predcllSdTrjucej \ cr) si
zmlu\'nd stranv dobodli zmluvnl pokutu !o rj'ile 300 €

4.

Na konanie pred frislusnim stavebtin riradom vo veci podla pledchddzajriclclr odsekor
tohto dldnhu prenajimatel'tlimto udel'njc nijomcovi splnomocnenie. iin sa !Sak. ako
\'lastnik, nezbat'uie mozl1osti idastj na sta\ebnom a kolaudadDon lioiani

ar. \'rI
Podndjom
Ndjomca nie je oprdYnenl prenechaf predmet nijmu. alebo jeho iasf. do podnijmu. alcbo
.nei d'tp.zrc e. tr(t:c'rru.rrbje(lL

cl.

vllr

Doruior anic

i.

2.

Prenajimarei doruaujc pisomnosii srirl. poiiou aici,o pru:itvdlicii'uirr spLi'.u
Prenajimatef ln6ze podl'a potreby a okolnosti dorudit' pisomnost' ai prostrcdnictvom
mestskej policje alebo injm spdsobom.
Zmluvnd stran-v sa dohodli. 2c pre poffeby dorudovania akicl*ol'vck pisomnosti
lj,kajfcich sa pravnych vzt'ahov zalozenjrch touto znluvou alebo nla za]dade tejto znluvy,
bude miestom dorudovania nejomcu:
a) nT iesto podnikania podla aktudlneho $pisu z obchodndho registra. alebo
b) miesto predmelu nijnu, alebo
c) mjesto, kde bude ndjomca, alebo osoba povelen6 konat' \' mene n6joncu, zastihnuti

Nijonrca berie na vedomie a sthlasi s ti'm, Ze pisomnost' prenajinatel'a podfa odseku 2
doruaene podfa odseku 2, bude pova2ovanii za doludenri priamo do \'lastnich rirk
n6jomcu, a to ai v pripade, ak t6to pisonuosf bude lriiten6 postou prenajimatel'ovi ako
pisonnost' nijomcom neprevzatA: v takomto pripade sa za deii dorudenia povazuje treti
dei po dni ulozenia na poste. Uvedene plati aj vton pripade. ak sa najomca o tejto
skutodnosti nedozvie.
4.

\rp

pade. Ze n6jomca bezd6vodne odop e pisonmosi prrjal',
diiorn. ked'.iej p jatie bolo odopretd.

je

pisolnnost' .lorudend

CI. IX
Z:ivereand ustanovenia
1.

Pre pravne vzt'ah,v touto zmluvou zvlisl' neupLalelle platia ustanolenia zikona iislo
11611990 Zb. v zneni nesko*ich predpisor', ' prisluin6 ustanol'enia Obiianslieho
z6konnika a ostatnd platnd vseobecnd zii\':im€ predpjsy Slovenskej lepuLrliky Zniuvne
strany sa dohodli. 7e v pripade akfchtolvek sporov z teito zmlury alebo na z.iklade lejto
zmlur,l bude ich eiellie 1 prdvomoci prisluinl'lcir slolenskich stidor '

). K zmerc dohodnuqich podmienok niijmlL mdze d6jsf len na zii,ldade vzlijonrrtej dohod]
formou pisor rdho dodatku alebo pokial' to rlpllr'a zo zmien a.. doplnkov platrlich
\,ieobecne zivaznich prdvnl'ch pledpisor'-

-7

Znluvaje \Thotoven6 \' 7-mich rovnopisoch splatnost'ou origin6lu'

5 pre prenaiinatefa a

2 pre najomcu.

vazrle' nie v tiesni za
Zmlu\n6 strany lyhlasujri, Ze tuto zmluvu uzatlo1ili slobodne a
ju, porozumeli jej a nemajri proti jej lbrme a
napadn" ne"ryhod"ich podmienok, preditali
ob;ahu Ziadne qibrady, do potvrdzuji vlastnorudnlimi podpismi'
TAto zniuva nadobuda platnost' diom
a riditulosf od 1 2.2009 .

1A 0Z

jej

?009

V Bratisiave dia

V Bratislave dia

AJrdL<t

podpisania obidvoma zmluvrimi stranau

tuiioi'snl

pdmator Hlamdho mesta
SR Bratislarry

'''1t-'

za An'IaDyttertovA
niimestnidka pri

j
l

I

Frilohy: Specifi k6cia priestorov

-8

,/[

-z-

"1

Priloha i. 2
k zmluve o n{jme d. 07 83 0045 09 00
Jasovska ul. d. 2, NP d. 902

Objekt:

'N5jomca:

GALEK, s.r.o.

Specifi ldcia priestorov
sp6sob

\')uzitia

hlaYn6

priestory:

pistup z terasy: - miestnosf

d. miestnosti

2
10

plocha v m2

6,23

32,:8

spolu:

vedl'ajSie priestory:
pristup z terasy: - ztdverie
-miestnost

-wc
-wc

2,28

4,58

5

1,22

6

t,l6

,7

2,20

chodba

8

I5,10

- miestnosl
- miestnosf

9

19,74
2,83

' chladiaci box

t2

10,7'7

13

13,39

- miestnost'

-

sut€r€n:

I
4

-

nraziaci box
kompresorovia

- sklad

l1

1

1i,15

2

45,68
3,56

'mresmosl
- kancelaria
- sklad
- chodba I
' chodba 2
- schodisko
- sklad
_

\"jfah

mrestnosf
- sprchovaci kut
- sklad
-

4

8

t2,'72
11,06
9,89
6,53

10

2,',72

5

6
7

t1

t2

2,33

13

11,31

-wc

l4

t,l6

-mieshosf

15

-wc

16

1,64
1,16
1,63

1',7

f
suteren

233,20

spolu:
- tanpa

18

celkov, plocha

31.81

411,24 m2

-9-

DODATOK i. I
k
Zmluvn6

zmluve o

nijme i.07

83 0015 09 00 zo

dir

16.2.2009

struv

Prenajimatel': Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava
Pridaciilnc nim. d. I
81,199 Bmtisiava

i

zastupend: Andrejom D u r i( o v s k n1
primetorom hl. nresta SR Bratislavy
peiiazni fstav: VUB Bmtislava - meslo
dislo tidtu: 136828725 l/0200

Iao:

603 ,181
DIC | 20203'12596

(dalej len,,prenajimatel")
d

n{jomca:

Galek, s.r.o.

Belinskdho 3
851 07 Bratislava
zasttpena konetel'om: Michclon1 Galekom
podl'a rlpisu z Obchodndho registra Olilesndho sidu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vloika i. 51475/B - pdloha i. I
ICOI :14 068 794
(d'alej len,.n6jomca")

po

vz6jomnej dohode uzatviirajiL v znyslc aliinl(u IX ods.2 zmhLrrx" o ndjme dislo
07 83 0045 09 00 zo dna 16.2.2009, ( d'alej len,.zmlu!a") tento dodatok, tikajuci sa
roziirenia n6jmu neb]-toqich priestorov v objekte na

2
J:icovskej nl
'1
v Bratislarc

CI.

I

Zmluvnd strany sa dohodli na naslcdovnfch zmenhch zmlurl:

1.V il6nlu lII zmluvy sa vods. i za dnhal vetu vkladi znenie...,,Na ziklade
prcdloZenich dokladov podl'a prcdchidzajicej vetl rotn6 nijomn6 predstavuje
12 102,36 Eur, po zaoknihleni 12 10.1 Eur (slovom dvandst'lisicstoSqni eur).

2.

Ostatnd ustanovenia

zmlu.,y zost6vajil v platnosti bezzmen1.

CI,

II

dodalok je \yhotoveni v 7-rovnopisocir s pialnost'ou origin6lu, 6 pre
p?najunarela. I pre nilorncu. Neotdelitefnou siraast'on tohto dodatkuje SpecifikiCia
tdestorov a vipodtovi list ako Priloha i.1 zmluvy. htori driom podpisania dodatku
obidvoma zmlumimi stranami nahriidza Priiohu d 2 zmllr\,}.

:,4

2.

Zmlnvne strany \,}'hlasujri. Ze tento dodatok Llzavfeli slobodne a vi'ne, nie v tiesni za
nripadne nerllhodnjch podmienok, preditali ho. porozrnncli mu a nemajti proti jeho
lbnne a obsahu Ziadne v-rihrady, do potvrdzlrjtr vlastnoruin;imi podpismi.

4.

Tento dodatok nadobuda platnost'driom poclpisania obidvoma zmluvnl;.mi stranami
a ridinnosf od 1.4.2009 .

V Bratislave diia

Andrej

i

- 7 Mai

2009

V Bratislave

Durkovskl:
p.imiitor

\4chal Galek

avndho mesta SR Bratisla\,).

za AnnaDytte.tovii
niimestnidka primitora

t

Prilohy: d.

1

dia .1..,f,..8.1.

Specifikiicia pdestorov a vipodtovi

-)-

lisr

necielitel,n6

Priloha i.

2

k zmluve o nijme i.07 83
Obj€kt:

Jasovskri ul. d.2. NP i.902

NAjomcal

GALEK, s.r.o.

00.15 09 00

Specifikicia priestorov
spdsob \')'uzitia

d. miestnosti

hlavn6 priestory:
reitaurtcia

|]0.62

pristup z teias): -

a

vedl'aj5ie priestory:
pristup zterasy: - sklad

2

-

6,21

l0

- kuchyna

zidverie

I
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:l.iE
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-
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-
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-
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t1

l2
1

ri.i9
lt,t5

2

:r5.63

3

t,56

5

12,12

6

1t,06

3

6,53

l3

t,s9

clro.lba:
-

2,lJl
r0,77

schodisko
sklad

9

1.52

vil

t0

2.12

ah

mrestnosl
sprchovaci
sklad

t1

kil

-wc

l2

ll

2..11

t,l:
,3t

t,l6
t5

-wc

r6

- mrestnost

I7

l7l.sl

spolu:

suter€n

- rampa

celkovi plocha ncbytovych priestoroY

l.l6
l,6l

i3

il.sl
,l1.1,2-l m?

V{Doito\'\

t
zdlohor.ich plalieb z.r slu)by \pojeni

fiel !'vuiitia NP

rrymera v

m'

lis

s

nrijmom

niiomn6 m"/€/r

e,i..':,
hlamd priestory

110,62

60

vedLaj Sie

303,62

18

priestory,mmpa

spolu roine:

Roind

nijomod

414,24

,......,....

V Bratislave, 24.4.2009

m2

| )

j tt.| .,'.

12 102,36 €

l2 102.36C: pozaokrihlcni

tJ
12

104(

,ta/

bG

D

OK

ODAT

i. 078300'15 09 02
dria 16.2.2009
(d':rltj lcn ,,dodatok i. 2")

'k zmluve o nijme i.

07 83 0045 09 00 zo

Zmlu\ ne \trx n\

Prenajimat€l': Hlavnd mesto Slovenskej

republik-Y Bratislava

Primacidlne nAm. d. I
814 99 Bratislava
m
zastfpend: Andrejom D u rk o v s
primdtorom hl. mesta SR Bratislaly
peiiazni fstav: VUB Bratislava - mesto
dlslo ridtu: 1 36828725 1/0200
ICO: 603 zl81
DIC : 202A3'72596
(d'alej len,,prenajimatef ")

ki

a

n{jomct:

Galek, s.r.o.

BeLin'kdho 1
851 07 Bratislava
zasrupen; Lon:rlel'om: l\lichalom Crlekorr
podla qfuisu z Obchodndho registra Okresndho sudu Biatislava I,
51475,ts - priloha d. I
Oddiel: Sro, vloika
Iio: 4,1 068 79,1
(d'alej len,,nAjomca")

i.

vz6jomnej dohode uzat\'fuajri v zmysle dldnku IX ods 2 zmlury o nijme dislo
078300450900 zodia 16.2.20A9. v zleni dodatl<u d l zo diia 7.5.2009 (dalej 1en
,,zmluva'') tento dodatok, tikajlici sa zmeoy idelu Wuzitia 6asti neb)'tolich pdestorov v
objekte na

po

I

Jasovskej ul.
Y

S irdinnost'ou

i.

2

Bratisltttc

od 1,10.2009 sa zmluvnE stranv dohodli na nasledovnich zmendch zmlur1:

tr. r
Zmeny zmlul"v

qa vods. I znenie ... ,,po zaoknihleni 12 10.1 EUR" (slovom
dvan6sftisicstostlri eur)-.. meni a nahddza sa nolim znenim ...,,po zaokrrihleni
1-? 722 EUR" (slcvorn trinist'tisicsedenstcd./edsat'd./a e!u).

1.V dl5nku III zmluly

Ostatne ustanovenia

zinlury zostavajri v !latnosti

bez zmeny.

CI. T
1.

je

v

7-rovnopisoch s platnost'ou originrilu, 6 pre
prenajimatefa. 1 pre n6jomcu. Neoddelitellnou suiast'ou tohto dodatlo je jpecifildcia
priestorov a lipodto\'i list ako Priloha d.l m uvy, ktor6 dliom podpisania tohto
dodadcu obidvoma zmluynimi stmnami nahrtidza Prilohu d. 2 zmlLrvl'.

Tento dodatok

\'lhotoveni

uzaweli slobodne a vezne, nie v tles za
ndpadne nelihodnich podmienok, preditali ho, porozumeli mu a nemajt proti jeho
forme a obsa.iru Ziadne rjhrady, ao potwdzujf vlastnorudnimi podpismi.

2. Zmiuvnd stranl, v_vhlasuji, Ze tento dodatok

Tento dodatol< nadobilda platnost' diom podpisania obidvoma zmluvnl,mi stranami
a udirnost od 1.10.2009 .

V Bratistave

r\norqj

tlita

V Bratislar,e dna

.l.q,..|.q...?n09....

uurKovs

Ky

pnmator

MicHa 1 Galek

hialndho mesta SR Bratislaly

4!

za AnnaDyttertovd
na lJ.
nimestnidl(a primatora

.:trrF:\"

Prilohy:

i.

I

20
.a. 4: :n./

Specifikicia priestorov

a

\,lipoitov.j list- nedelitefn6

t-

Priloh:r

Objekt:

Jasovska rLi. d.2, NP d. 902

Nijomca:

GALEK,

s.r.o.

A-/ Specifik{cia priestorov
d. miestnosti

sp6sob v,a-uzitia

ploclra v m-

hhvnd priestory:
pristup

a

z

terasy:
- restauracie

3

- predajna

l0

110,62
19,74

vedl'ajiie priestory:
pristup z

tefasy: - zidverie
- sklad
- mrestnosf

WC

-wc

- mrestnosl

-

chodba

- kuclyna

suterdn:

a

I

2,28

2
4

:1,58

5
,7

8

1,22
1,16

2,20
15,10

t0

'miestnosf

l1

2.83

- chladiaci box
- nuaziaci box

12

t4,71

1l

, kornpresorouia

l

- sklad
- miestnosf

2

- skhd

5

l

' chadba I
- chodba 2
- schodisko
- sklad

,

45.63

17,06

1

9,89

8

9

ltiah

2, t'2
11

- spfchovaci kirt

12

2,33

' sklad

tl

lt,lt

-miestnosf

t5

1.61

- lVC
- miestnosf

i6
t1

1.63

-wc

t,l6

252,41
18

celkor

i

plL'cha neb.rl04 ch pris5rorot

I1,8

t

414,24 m

-3-

d. 1

Vfpoitolj

list ihr:rdy nijomn6ho

plocha v

sp6sob v1'r-tZitia

hlavnd priestory
hlavn6 priestory

ndjomn6 v ELIR/ml/rok

252,0',7

1E

31,81

18

m.rnpa

Rotni rihrada za nijom (po

|

zaokrrihleni)

?'j

21

971

4 53't

,2.6

13 721,04 EUR

SntTr0cDil ubruda 7e nx.lom .,.............,.-.-..-..,.-.

V Bratislave,

v EUR

6 637 ,2

414,21m2

spolul

roine

60
100

t1.0,62
19,7 4

-predrjia

vedl'ajiie priestory

m2

.9.2009

-4-

13122 EUR

3 430,50

EUR

ODATOK i. 0783 00'1509 03
zmluve o nijme I 07 83 0015 09 00 zo diia l6'2'2009
D

It

(d'alej lcn ,,dodatok i. 3")

Zmluvn6 stranY
Prenajimatel':

Hiavni mesto Slovenskej republilq' Bralislava
Pinacidlne ndm. d. I
814 99 Bratislava

Andrejon D u rk

o v s k1i m
prin't6torom hl. mesta SR Bratislavy

zastiLpend:

peia;ni irstav: VUB Bratislava

- mesto

dislo ridtu: 136828725 1/0200
ICO: 603 481

DId:2020372596
(dalej lerl,,prenajinatel"')

ndjomca:

Galek. s.i.o

Belinskiho

3

851 07 Bmtislava
zastupene konatel'on: Michalom Galekom
podla vlipisu z Obchodltiho registra Okresndho sudu BEtislava
Oddiel: Sro, vloZka d. 51475/8 - priloha d 1
Iao: 44 068 794

bantovd spojenie: Slovenski sporirellia, a
aislo idtu: 01 7885661 5/0900
(d'z ej len..ndjomo.f')

s.

uzatvarajir tento dodatok d. 3 k zmluve o n6jme neb)tov6ho priestoru i. 07
00 zodna 16.2.2009, v zneni dodatlii i. zodia 752009 a dodatl
J0 o.l00a ( d alci lcr ..zm

ttra"):

Cl.

a

Ilvodn6
1.

8j

i2

i

l,

0045 09
dna

zo

I

'rslrnoveni,r

Zmluvn€ strany uzarlorili dria 16.2.2009 zmiuvu o nijme nebytovaho pdestoru.
predmetom ktorej su neb)tov€ priestory, nachidzajirce sa v dome na Jasor'skej ul i 2.
v Bratislave. slpis. a. 3069 k. il. Petrzalka, s ce]kovou vimelou '11'1,2'1 m'
sirlade s ustanovenim dlinku I ods 3 zmhilr. ridelom zmhLly jcpo rekonstrukcli
prer'6dzkovanie reltauricie Pizzdrie SiciLia, htoq; bol doplneni o predaiiu Spofio\eho
obledenia a doplnlor''. Nrijom bol clohodnuti na clobLl rleuraitiL

2v

3.

Ndjotrca poZiadal listom zo dizr 7.1.2010 o zniienie ndjomnEho z titrLlu ekonomickej
krizy a iim nizlich trzicb, kord mu neumozirLjit plnif zivivky voii hlavDdnu mcstu a
stdasne o posLrn terminu spldtky nlijomn6ho za L Stvrt'rol< 2010 do 15 2 2010.

4. Na zdklade

uvcdendho
tohto dodatku d. 3.

v

ods.

I

tohto dlinku, pristirpili zmluvnd strany k llzu\retilr

tr. rr
Zmcny zmlu]y

t. V dladcu IIL zmluvy sa znenie ods. 3 a 4 nahriidza znenim :
,.3. Rodnd nejomnd za predmet ndjmo predstavuje podnric diom 1.10.2009 tiastku
13 722. Drn (slovom tlinistlisicseclernstoclvadsatdva eur) . Takto clohodnutu aiastklL I
bude llzijomca platiC s poukazom na uvedend v ods. 4 tohio dldnku za obdobie nnjmu

do 3 i.12.2009 a od 1.1.201 1.

4. Pre obdobiend.jmuo.il.l.20l0doil.l2.2010prenajimateLposkyoln6jomcori
zl'avu z nijomn6ho uvedendho v ods. 3 tohto dldntu vo rlii<e 30olo, ni! ziklade aoho
nijomn6 pre rok 2010 predstavnje iiastku 9 606 Eur, (slovom deviit'tisiclest'stolesi
eur). Ndjomn€ sa nijomca zavazuje uhriidzat' itvrfroine v dii'rstke 2401,50Eur
na irdet prenajimatel'a d. ir. 1368287251/0200, VS 078300'1509 vZdl do 15. diia
prvdho mesiaca prislu3ndho Stvrt'roka, s \:inimkou niijomr€ho zai. ltvfroh 2010,
ktorije splatn6 do 15.2.2010".
Ostatn€ ustanovenia zmlur'1' nedotknutd rl"nto dodatkom zostiivajiL v plarnosti bez
zmeny.

CI. TI
Ziverein6 ustanovenia

1. Tento dodatok je \'yhotoveni
prenaj
2.

imatefa.

1

v

7-romopisoch

s

platnost'ou originilu,

6

prc

pre niijomcu.

Zmluvnd strant vyhlasujir. Ze tento dodatol< uzavreli slobodne a v6zne, nic v tlesnr za
nipadne nevlihodn-ich podmienok, preditali ho, porozumeli mu a nemaj [l prod jeho
lbrme a obsahu iiadne vjhrad-v. do potvrdzujf vlastnoruinjmi podpismi.
Tento dodatok nadobilda platnost' a {rdiru'rosf diom podpisanin obidvoma zmluvnlimi
stmnami .

V Braristave

dia

-t

V Bratislavc dria

......:.?,..0?...2i]111..

Nijomca:

Prenajimatel':

/\norel

FEB,

uurL(o\ sl\)
pnmator

hlavndho mesta SR tsratisla\.r'

" r" " '

.i.,,

za Annr ":
D t t e r t o v i \. l_ .
t,_l-',
-r-.

nimestniili:r

primitora

-.r'::lI

.'r' /
,,
\|-*-i-'

-2-

NIi/chal Galek

?N1N

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
00603481
IČO:
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)

a
nájomca:

Galek, s.r.o.
sídlo Belinského 3, 851 01 Bratislava
zastúpená: Michalom Galekom, konateľom, podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 51475/B
IČO:
DIČ:
peňažný ústav: .
číslo účtu (IBAN):
BIC SWIFT:
(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 Jasovskej ul. č. 2
v Bratislave

Čl. I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok
nebytový priestor č. 902 vo výmere 414,24 m2 nachádzajúci sa v bytovom dome v stavbe
súpisné číslo 3069 na pozemku parcely registra “C” parc. č. 2470 na Jasovskej ul. č. 2
v Bratislave, k. ú. Petržalka, ktorý je zapísaný na LV č. 3386(ďalej len „predmet nájmu“).
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 a predajne športového oblečenia a doplnkov.

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 1.2.2014 na 10 rokov t. zn. do 31.1.2024.
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 60,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory vo výmere
110,62 m2 t. zn. vo výške 6 637,20 Eur ročne, 100,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory vo
výmere 19,74 m2 t. zn. vo výške 1 974,00 Eur ročne, 18,00 Eur/m2/rok za obslužné
priestory vo výmere 252,07 m2 t. zn. vo výške 4 537,26 Eur ročne a 18,00 Eur/m2/rok za
rampu vo výmere 31,81 m2 t. zn. vo výške 572,58 Eur ročne, spolu za celý predmet nájmu
vo výmere 414,24 m2 po zaokrúhlení vo výške 13 722,00 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.

Nájomné za obdobie od 1.2.2014 do dňa predchádzajúceho účinnosti tejto zmluvy
vypočítané podľa ods. 1. tohto článku zmluvy sa nájomca zaväzuje zaplatiť na účet
prenajímateľa uvedený v ods. 2. tohto článku zmluvy v lehote 15 dní od účinnosti tejto
zmluvy.

7.

Prenajímateľ zabezpečí prostredníctvom správcu objektu spoločnosti Bytospráva, s.r.o.,
Nobelova 1, 831 02 Bratislava 3 dodávku nasledovných služieb: ........................ 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
štvrťročne, vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka vo výške ............
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.

8.

Nájomca sa zaväzuje uhrádzať skutočnú cenu za jednotlivé služby, ktoré prenajímateľ
platí dodávateľom týchto služieb. Skutočnú cenu poskytovaných služieb vyúčtuje
prenajímateľ ako rozdiel medzi zaplatenou zálohou a jej 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.

9. Zálohy za služby spojené s nájmom za obdobie od 1.2.2014 do dňa predchádzajúceho
účinnosti tejto zmluvy vypočítané podľa ods. 7. tohto článku zmluvy sa nájomca zaväzuje
zaplatiť na účet prenajímateľa uvedený v ods. 7. tohto článku zmluvy v lehote 15 dní od
účinnosti tejto zmluvy.
10. Ak nájom začne v priebehu mesiaca, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že denné
nájomné, čo je 1/365 ročného nájomného, sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku
nájmu do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Takto vypočítané nájomné sa
nájomca zaväzuje zaplatiť na účet prenajímateľa do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy.
11. 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.
12. 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. Odovzdávací a preberací 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.

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.

5. 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.
6.

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

7.

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 Petržalka 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.

8.

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.

9.

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

10. Nájomca má právo na primerané označenie predmetu nájmu na priečelí objektu, v ktorom
sa predmet nájmu nachádza, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.
11. Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za
škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla.
12. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti prvej a
druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.

17. 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.
18. 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:
Jasovská ul. č. 2, nebytový priestor č. 902
Nájomca: Galek, s.r.o.
Špecifikácia nebytových priestorov
spôsob využitia (súčasný stav)
č. miestnosti
m2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Hlavné priestory:
prístup z terasy: reštaurácia
3
110,62
predajňa
10
19,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu:
130,36 m2
Obslužné priestory:
prístup z terasy: zádverie
sklad
miestnosť
WC
WC
miestnosť
chodba
kuchyňa
miestnosť
chladiaci box
mraziaci box

1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13

2,28
6,23
4,58
1,22
1,16
2,20
15,10
32,38
2,83
10,77
13,39

suterén:

kompresorovňa
1
11,15
sklad
2
45,68
miestnosť
3
3,56
miestnosť
4
27,44
sklad
5
12,72
chodba 1
6
17,06
chodba 2
7
9,89
schodisko
8
6,53
sklad
9
1,52
výťah
10
2,27
miestnosť
11
2,43
sprchovací kút
12
2,33
sklad
13
11,31
WC
14
1,16
miestnosť
15
1,64
WC
16
1,16
miestnosť
17
1,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu:
252,07
suterén: rampa

31,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

celková plocha spolu:

414,24 m2

Výpočtový list úhrad nájomného
spôsob využitia
m2
nájomné v Eur/m2/rok
ročné nájomné
hlavné priestory:
- reštaurácia
110,62
60,00
6 637,20
- predajňa
19,74
100,00
1 974,00
obslužné priestory:
252,07
18,00
4 537,00
rampa:
31,81
18,00
572,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu:
414,24
po zaokrúhlení 13 722,00 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
Štvrťročná úhrada nájomného
Ročná úhrada záloh za služby
Štvrťročná úhrada záloh za služby

V Bratislave, dňa 22.5.2014

13 722,00 Eur
3 430,50 Eur
Eur
Eur

