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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1/.../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu na obdobie od 01. OV.do 30. 09. 2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  
Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, IČO 52389413, za cenu vo výške 
370,74 Eur za dobu nájmu 3 mesiace, za tičelom prevádzkovania mobilného odberového miesta 
naRT-PCR laboratómu, alebo inti diagnostiku podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

s podmienkou:

1. Dodatok č. 1/.../2021/N bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že Dodatok 
č. 1/2021/N nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí 
platnosť.

2. Nájomca bude mať pred podpisom Dodatku č. 1/.../2021/N uhradené všetky záväzky 
zo zmluvného vzťahu voči Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.



Dôvodová správa

PREDMET:
Návrh na schválenie Dodatku č. 1/.../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01.07.-30.09.2021 pre nájomcu 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad 
bodný osobitného zreteľa.

NÁJOMCA:
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, IČO 
52389413.

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:
Predmetom nájmu je nebytový priestor na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 
v Bratislave, katastrálne tizemie Bratislava -  Nové Mesto, stipisné číslo stavby 1295, pare. č. 
15142/1, zapísaný na EV č. 1516, vo výmere 35,96 nŕ, z toho hlavné priestory 26,96 nŕ, 
obslužné priestory vo výmere 9 m .̂

ÚČEL NÁJMU:
Účelom nájmu je prevádzkovanie mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratómu, 
alebo inti diagnostiku.

DOBA NÁJMU:
Doba určitá od 01. 07. 2021 -  30. 09. 2021.

VÝŠKA NÁJOMNÉHO:
Pri výpočte ceny nájmu sme vychádzali z Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 33/2015 zo dňa 16.12.2015 z tab. 100, lokality II. položky 248 -  zdravotné zariadenia, z ceny 
50,00 Eur/mVrok pre hlavné priestory a pre obslužné priestory sme použili zrážku 01 vo výške 
70%, čo je sadzba 15,00 Eur/m^/rok nasledovne:
- ročná cena nájmu za hlavné priestory o výmere 26,96 m^ je 1 348,00 Eur, z toho nájomné za 
dobu nájmu 3 mesiacov je 336,99 Eur,
- ročná cena nájmu za obslužné priestory vo výmere 9 m^ je 135,00 Eur, z toho nájomné za 
dobu nájmu 3 mesiacov je 33,75 Eur.
Ročná cena za premet nájmu spolu o výmere 35,96 m^ je stanovená vo výške 1 483,00 Eur, 
z toho nájomné za dobu nájmu 3 mesiacov je 370,74 Eur bez dane z pridanej hodnoty.

SKUTKOVÝ STAV:
So spoločnosťou ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, 
Bratislava, IČO 52 389 413, máme uzatvorenti Nájomnii zmluvu č. 32/2021/N zo dňa 30.04.2021 
na prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu o výmere 35,96 m^ na 
obdobie od 01.05.-30.06.2021. Zmluva bola schválená Uznesením MsZ č. 812/2021 zo dňa
29.04.2021 za cenu nájmu 247,16 Eur bez dane z pridanej hodnoty za dobu nájmu 2 mesiace. 
Účelom zmluvy je prevádzkovanie mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratómu alebo 
inú diagnostiku, vyplývajúcu z aktuálnej situácie na zistenie prítomnosti infekčného respiračného 
ochorenia COVID-19 aj pre indikovaných pacientov Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. 
stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 a jeho 
mutáciami na území Slovenskej republiky. Na základe žiadosti nájomcu zo dňa 05.05.2021 
o predĺženie doby nájmu predkladáme návrh na schválenie Dodatku č. 1/.../2021/N na predĺženie



doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. -  
30.09.2021, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

STANOVISKÁ ODDELENÍ:
Materiál bol prerokovaný s Oddelením školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava dňa 08.06.2021 a Správa telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 08.06.2021 podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnili na 
internete a na úradnej tabuli svoj zámer schváliť Dodatok č. 1.../2021/N na predĺženie doby 
nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01.07.-. -
30.09.2021 pre nájomcu ZACHRANNA SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 
32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Komisia jinančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa
07.06.2021 predložený materiál prerokovala, stanovisko komisie v zmysle výpisu nebolo 
prijaté. Výpis zo zasadnutia komisie tvorí prílohu č. 7 tohto materiálu.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/2021 zo dňa 10.06.2021 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na schválenie Dodatku č. 1.../2021/N na predĺženie 
doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01.07.- 
-  30.09.2021 pre nájomcu ZACHRANNA SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 
32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.



Dodatok č. 1/...../2021/N 
k Nájomnej zmluve č. 32/2021/N uzatvorenej dňa 30.04.2021(návrh)

Zmluvné strany:

1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
sídlo: 
konajúci: 
právna forma:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Junácka 4, 831 04 Bratislava 
Ladislav Križan, PhD., riaditeľ 
príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR 
Bratislava na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006 
00 179 663 
2020801695 
SK2020801695 

bank. spojenie: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: SK77 8330 0000 0022 0184 2641
BIC: FIOZSKBA

(ďalej len „prenajímateľ“)

2. Nájomca: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o.
Sídlo: Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:

Sro, vložka č. :137500/B 
Konajúci: Ing. Bc. Jaroslav Sabol, konateľ
IČO: 52 389 413
DIČ: 2 I2 I0 I46I0
IČ DPH: Nie je platiteľ DPH
Bank. spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK12 7500 0000 0040 2704 1548
BIC: CEKOSKBX

(ďalej len „nájomca“ a spolu s prenajímateľom ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1/..../2021/N k Zmluve č. 32/2021/N o nájme 
nebytových priestorov uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 30.04.2021 (ďalej len 
„zmluva“), predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. 
Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta 
pre odber vzoriek biologického materiálu na RT-PCR laboratórnu diagnostiku alebo inú 
diagnostiku (napr. odber krvi na zistenie prítomnosti protilátok) vyplývajúcu z aktuálnej 
situácie na zistenie prítomnosti infekčného respiračného ochorenia COVID-19 pre 
indikovaných pacientov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hlavného mesta SR 
Bratislavy v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID- 
19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 a jeho mutáciami na území Slovenskej 
republiky (ďalej len „dodatok č. 1“), s nasledovným obsahom:



článok 1
Predmet dodatku č. 1

1. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje na základe žiadosti nájomcu o predĺženie doby nájmu.

2. Na základe skutočností uvedených v Či. i. ods. i dodatku č. i sa doterajší Či. 2. ods. i 
zmluvy mení nasledovne:

„ i. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.09.2021. “

Článok 2
Nájomné a úhrada za služby spojené s nájmom

1. Na základe skutočností uvedených v Či. i. ods. i dodatku č. i sa doterajší Či. 3. ods. i 
zmluvy mení nasledovne:

„ i. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
a dohodou zmluvných strán z ročnej ceny nájmu vo výške 1 483,00 Eur ročne (slovom: 
tisíc štyristoosemdesiattri eur), čo je suma bez dane z pridanej hodnoty. Z toho nájomné 
za dobu nájmu 3 mesiacov je stanovené vo výške 370,74 Eur (slovom: tristosedemdesiat 
eur a sedemdesiatštyri centov), čo je suma bez dane z pridanej hodnoty. K nájomnému sa 
bude tíčtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Výpočet 
nájomného je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1.“

2. Na základe skutočností uvedených v Či. 1. ods. 1 dodatku č. 1 sa doterajší Či. 3. ods. 4 a 5 
zmluvy mení nasledovne:

„4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť prenajímateľovi za obdobie od 
01.07.-30.09.2021 nasledovné služby spojené s nájmom: elektricktí energiu, vodu, stočné a 
odvoz a likvidáciu odpadu.

5. Paušálna tíhrada nákladov za služby spojené s nájmom počas vyššie uvedeného obdobia je 
stanovená vo výške 16,70 Eur za 1 mesiac (slovom: šestnásť eur a sedemdesiat centov) bez 
dane z pridanej hodnoty. K paušálnej tíhrade za služby sa bude tíčtovať daň z pridanej 
hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Rozpis paušálnej úhrady za služby spojené 
s nájmom je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.“

Článok 3 
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa 
podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2. Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy v znení predchádzajúcich 
dodatkov.

3. Za účelom odstránenia prípadných pochybností v doručovaní sa zmluvné strany dohodli, že 
písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán súvisiaca s dodatkom č. 1 sa považuje za



doručenú druhej zmluvnej strane najneskôr v piaty deň odo dňa jej odoslania jednou zo 
zmluvných strán na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví dodatku č. 1, alebo na 
inú adresu známu odosielateľovi aj vtedy, ak sa písomnosť vráti späť odosielateľovi ako 
adresátom neprevzatá, resp. ako nedoručiteľná.

4. Dodatok č. i je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ dostane dva 
rovnopisy a nájomca dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. i riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, 
vyhlasujú, že dodatok č. i je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu dodatok č. i podpisujú.

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa

najomca: prenajímateľ:

ZACHRANNA SLUŽBA -  
Event Medical Solutions, s.r.o. 
Ing. Bc. Jaroslav Sahol 
konateľ

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

Dodatok zverejnený dňa:



Príloha č. 1 k dodatku č. 1, NZ č. 32/2021/N

Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
831 04 Bratislava, Junácka č. 4, IČO: 00179663 
v zasttipení: Ladislav Križan, PhD., riaditeľ

Nájomca: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, 821 01
Bratislava, IČO: 52 389 413

Špecifikácia priestorov a výpočtový list nájomného

I. Špecifikácia priestorov
Číslo
miestnosti Účel využitia Výmera v m^

1.01.21.024 Predajňa lístkov 26,96
L01.02.184A Zádverie -  časť 9,00
Nebytové priestory celkom: 35,96

II. Výpočtový list nájomného 
Prenajaté priestory Plocha Sadzba Ročné Mesačné

tíčel v m2 nájomného nájomné nájomné
v Eur/m2/rok v Eur v Eur

Nájomné 
za dobu nájmu 
1.7.2021-30.09.2021

hlavné priestory 26,96 50,00 1 348,00 112,33 336,99
obslužné priestory 9,00 15,00 135,00 11,25 33,75
Nájomné v Eur bez DPH 1 483,00 123,58 370,74
K cene nájmu sa bude tíčtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.

III. Výpočtový list paušálnych tíhrad za služby spojené s nájmom

Druh služby Mesačná tíhrada Úhrada za dobu nájmu
v Eur 1.7.2021-30.09.2021

Odvoz a likvidácia odpadu 3,00 9,00
V oda/2 m3/mes. x 1,0135 Eur/m3/ 2,00 6,00
Odpadová voda/stočné 2 m3/mes. x 0,9985 Eur/m3/ 2,00 6,00
Elektrická energia /70 kWh/mes. x 0,138 Eur/kWh/ 9,70 29,10
Paušálne úhrady v Eur bez DPH spolu: 16,70 50,10
K paušálnej úhrade za služby spojené s nájmom sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty
v zmysle platných právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 
nájomca:

V Bratislave, dňa 
prenajímateľ:

ZACHRANNA SEUZBA -  
Event Medical Solutions, s.r.o. 
Ing. Bc. Jaroslav Sabol 
konateľ

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Eadislav Križan, PhD. 
riaditeľ
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Správa te lovýchovných  a rekreačných  
zariad en í h lavn éh o  m esta  SR B ratislavy
Junácka ul. 4 
831 04 Bratislava

V Bratislave, dňa 05. 05. 2021

Vec: Žiadosť o p red ĺžen ie  dobv nájmu

Spoločnosť ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o. m á na základe nájom nej zm luvy prenajatú  
časť nebytových p ries to ro v  na 1. nadzem nom  podlaží [pokladňa v rá tan e  zádveria o vým ere 35,96 m^], 
nachádzajúce sa v budove Zim ného štad ióna O. Nepelu, ul. Odbojárov, účelom  nájm u ktorej je prevádzkovanie 
m obilného odberového m iesta pre odber vzoriek  biologického m ateriálu  na RT-PCR laboratóm u diagnostiku 
alebo inú diagnostiku (napr. od b er krvi na zistenie prítom nosti pro tilá tok) vyplývajúcu z aktuálnej situácie na 
zistenie p rítom nosti infekčného resp iračného  ochorenia COVlD-19 aj p re  indikovaných pacien tov  Regionálnym 
úradom  verejného zdravotn íctva hlavného m esta  SR Bratislavy v súvislosti s ohrozením  verejného zdravia II. 
s tupňa z dôvodu ochorenia COVlD-19 spôsobeného koronavírusom  SARS-CoV-2 a jeho m utáciam i na území 
Slovenskej republiky. Zmluva je uzatvorená na dobu nájm u v trvan í od 01.05.2021 do 30.06.2021.

Vzhľadom k aktuálne platnej stratég ii testovan ia  ako aj požiadavke orgánov štátnej správy  k  vykonávaniu 
diagnostickej činnosti Vás žiadam e na predĺženie doby nájm u vyššie uvedených p riesto rov  pre to tožné účely do 
31. 12 .2021.

V prípade po treby  doplnenia ďalších inform ácií sm e Vám k dispozícii.

Za kladné vybavenie žiadosti Vám ďakujem e.

S úctou

ZACHRANNA SLUŽBA 
Event M edical Solutions, s.r.o.

ZACHRANNA SLUŽBA -  
E v e n t  M e d ic a l S o lu t io n s ,  s .r .o .
Šalv iová  32 , 8 2 1  01 B ra tis la v a

ICO: 52 3 8 9  41 3  
D IČ :2 1 2 1 0 1 4 6 1 0  
w w w .e v e n tm e d ic a l.sk

http://www.eventmedical.sk


Nájomná zmluva č. 32/2021/N
uzatvorená podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájm e a podnájm e nebytových priestorov 

___________________a p odľa  ust. § 663 a n a s l.  Z ákona  č. 40/1964 Zb. O bčiansky zákonník  (ďalej len „zmluva“)________________

Zmluvné strany;

1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava
Registrácia: príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR

Bratislavou na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006 
Konajúci: Ladislav Križan, PhD., riaditeľ
IČO: 00 179 663
DIČ: 2020801695
IČ DPH: SK2020801695
Bank. spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: SK77 8330 0000 0022 0184 2641
BIC: FIOZSKBA

(ďalej len „prenajímateľ“)

2. Nájomca: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o.
Sídlo: Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava í, Oddiel: Sro,

vložka č. :137500/B 
Konajúci: Ing. Bc. Jaroslav Sabol, konateľ
IČO: 52 389 413
DIČ: 2121014610
IČD PH : Nie je platiteľ DPH
Bank. spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu; SK12 7500 0000 0040 2704 1548
BIC: CEKOSKBX

(ďalej len „nájomca“ a spolu s prenajímateľom ďalej len „zmluvné strany“)

u z a t v á r a j ú

po vzájomnej dohode v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov Nájomnú zmluvu na nebytové priestory na Zimnom štadióne O. Nepelu, ul. 
Odbojárov 9 v Bratislave (ďalej len „zmluva“).

Článok 1 
Predmet a účel nájmu

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 
Bratislava, IČO 00 603 481 je výlučným vlastníkom Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 
9 v Bratislave. Túto nehnuteľnosť má v správe prenajímateľ na základe zriaďovacej listiny zo



dňa 16.11.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.07.2007 a Dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2009 
a zverovacieho protokolu č. 11 88 290 11 00 zo dňa 13.04.2011 (predmetné dokumenty sú 
zverejnené na webovom sídle prenajímateľa http://www.starz.sk/index.aspy Vzhľadom na 
uvedené v predchádzajúcej vete je prenajímateľ správcom Zimného štadióna O. Nepelu, 
Odbojárov 9 v Bratislave, súpisné číslo 1295, postavenom na pozemku pare. reg. C KN č. 
15142/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 088 m^, zapísanom na liste 
vlastníctva č. 1516, okres: Bratislava III, obec: Bratislava -  m. č. Nové Mesto, katastrálne 
územie Nové Mesto, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom. 
Prenajímateľ spravuje nehnuteľnosť v celkovej výmere 50 045,63 m^, pričom titulom správy 
mu prináleží právo hospodáriť s touto nehnuteľnosťou so všetkými právami a povinnosťami, 
vrátane práva ju  prenajímať a brať z nájmu úžitky. Kópia katastrálnej mapy tvorí prílohu č. 1 
tejto zmluvy.

2. Prenajímateľ z titulu správy zmluvou prenecháva za odplatu (ďalej len „nájomné“) a v súlade 
s podmienkami dojednanými v zmluve a s platnými právnymi predpismi nájomcovi 
do užívania časť nebytových priestorov na 1. nadzemnom podlaží -  pokladňa vrátane 
zádveria o výmere 35,96 m^, nachádzajúce sa v budove Zimného štadióna O. Nepelu, ul. 
Odbojárov, súpisné číslo 1295, orientačné číslo 9 (ďalej len „predmet nájmu“). Špecifikácia 
predmetu nájmu tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 zmluvy. Zakreslenie predmetu nájmu tvorí 
prílohu č. 2 zmluvy.

3. Účelom nájmu podľa zmluvy je  užívanie priestorov špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy, na 
prevádzkovanie mobilného odberového miesta pre odber vzoriek biologického materiálu na 
RT-PCR laboratómu diagnostiku alebo inú diagnostiku (napr. odber krvi na zistenie 
prítomnosti protilátok) vyplývajúcu z aktuálnej situácie na zistenie prítomnosti infekčného 
respiračného ochorenia COVID-19 pre indikovaných pacientov Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s ohrozením verejného 
zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 
a jeho mutáciami na území Slovenskej republiky.

4. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v zmluve 
a v súlade správnym i predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. Za nesplnenie tejto 
podmienky sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 34,00 Eur (slovom: tridsaťštyri eur) 
za každý deň trvania porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety.

5. Prenajímateľ prehlasuje, že predmet nájmu nie je  zaťažený právami a záväzkami tretích osôb, 
ktoré by prechádzali na nájomcu, alebo by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali užívanie 
podľa zmluvy.

6. Nájomca prehlasuje, že je  oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 
spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá bez pripomienok.

Článok 2 
Doba nájmu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.05.2021 do 30.06.2021.

http://www.starz.sk/index.aspy


článok  3
Nájomné a úhrada za služby spojené s nájmom

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
a dohodou zmluvných strán z ročnej ceny nájmu vo výške 1 483,00 Eur ročne (slovom: tisíc 
štyristoosemdesiattri eur), čo je suma bez dane z pridanej hodnoty. Z toho nájomné za dobu 
nájmu 2 mesiace je  stanovené vo výške 247,16 Eur (slovom: dvestoštyridsaťsedem eur a 
šestnásť centov), čo je  suma bez dane z pridanej hodnoty. K nájomnému sa bude účtovať daň 
z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.

2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za predmet nájmu mesačne sumu 123,58 Eur (slovom: 
stodvadsaťtri eur a päťdesiatosem centov) bez dane z pridanej hodnoty. K nájomnému sa bude 
účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Nájomné a daň 
z pridanej hodnoty budú platené na základe faktúry prenajímateľa v prospech účtu 
prenajímateľa uvedeného v záhlaví zmluvy s dobou splatnosti 15 dní odo dňa vystavenia 
faktúry.

3. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo neuvedie 
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.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť prenajímateľovi úhradu za služby spojené 
s nájmom: elektrickú energiu, vodu, stočné, teplo, odvoz a likvidáciu odpadu.

5. Paušálna úhrada nákladov za služby spojené s nájmom za 1 mesiac je stanovená vo výške 
58,30 Eur (slovom: päťdesiatosem eur a tridsať centov) bez dane z pridanej hodnoty. 
K paušálnej úhrade za služby sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných 
právnych predpisov. Rozpis paušálnej úhrady za služby spojené s nájmom je uvedený 
vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy,

6. Nájomca sa zaväzuje hradiť paušálnu úhradu za služby spojené s nájmom a daň z pridanej 
hodnoty mesačne na základe faktúry prenajímateľa v prospech účtu prenajímateľa uvedeného 
v záhlaví zmluvy s dobou splatnosti 15 dní odo dňa vystavenia faktúry.

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

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa zmluvy 
do omeškania, prenajímateľ je  oprávnený účtovať nájomcovi a nájomca je  povinný zaplatiť 
prenajímateľovi, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň 
omeškania a nájomca je  vtákom  prípade povinný zmluvnú pokutu uhradiť na základe 
vyúčtovacej faktúry prenajímateľa so splatnosťou do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
Povinnosť nájomcu zaplatiť prenajímateľovi pri omeškaní nájomcu aj úroky z omeškania 
a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky popri zmluvnej pokute 
týmto nie je  dotknutá.

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



článok  4
Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvu kedykoľvek dohodou, pričom sú zároveň povinné 
vysporiadať si záväzky zo zmluvy.

2. Výpoveďou môžu zmluvné strany ukončiť zmluvu za podmienok uvedených v § 9 zákona 
č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomne, pričom sa dohodli, že výpovedná 
lehota je  1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi v prípade:

a) ak nájomca dá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa, alebo
b) ak nájomca alebo tretia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť na iný ako 

dohodnutý účel, alebo
c) iného podstatného porušenia zmluvy zo strany nájomcu.

4. Nájomca môže odstúpiť od zmluvy v prípade:
a) ak sa predmet nájmu bez zavinenia nájomcu stane nespôsobilým na dohovorené užívanie, 

alebo
b) nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú je  predmet nájmu prenajatý.

5. Z m lu v a  sa ru ší d ň o m , k eď  p re jav  v ô le  o  o d s tú p en í jed n e j zm lu v n e j s tran y  b u d e  d o ru čen ý  
druhej zm lu v n e j s tran e  v  sú lad e  s ČI. 7 zm luvy . V  p ríp ad e  u k o n č e n ia  z m lu v y  v ý p o v eď o u , sa  
zm lu v a  ru ší d ň o m  u p ly n u tia  v ý p o v ed n e j doby.

6. Možnosť odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je  týmto článkom dotknutá.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku 
neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi v lehote podľa ČI. 5 ods. 2. zmluvy alebo v lehote 
dohodnutej medzi zmluvnými stranami, má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 34,00 Eur (slovom: tridsaťštyri eur) za každý aj začatý deň 
nasledujúci pôdni, v ktorom sa predmet nájmu má odovzdať, a to až do skutočného 
odovzdania a podpísania protokolu o spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu 
nájomcom a prenajímateľom.

8. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 7. tohto článku, má prenajímateľ tiež právo 
vypratať predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie, ktoré sa 
v predmete nájmu nachádza do úschovy.

9. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi 
vstave spôsobilom na užívanie podľa zmluvy s ohľadom na jeho obvyklé opotrebovanie. 
V prípade, že nepríde k splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je  prenajímateľ oprávnený 
uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu. Uhradením zmluvnej 
pokuty podľa tohto článku sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu 
spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu



za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného a služieb spojených s nájmom vo výške 
podľa ČI. 3 ods. 2 a 7 zmluvy. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody 
nezapočítava.

Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je stav predmetu nájmu známy. Protokol o stave predmetu 
nájmu a jeho fyzickom odovzdaní nájomcovi (ďalej len „preberací protokol“) vyhotovia 
a podpíšu zmluvné strany najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Preberací protokol bude podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu.

2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do troch (3) 
dní od ukončenia zmluvy vstave spôsobilom na užívanie podľa zmluvy s ohľadom na jeho 
obvyklé opotrebovanie, v tomto termíne zmluvné strany podpíšu protokol o spätnom 
odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom prenajímateľovi.

3. Nájomca sa zaväzuje vykonávať drobné opravy predmetu nájmu na vlastné náklady, ako aj 
znášať náklady spôsobené neprimeraným užívaním predmetu nájmu.

4. Nájomca zabezpečí likvidáciu biologického odpadu z mobilného odberového miesta 
(predmetu nájmu).

5. Nájomca zabezpečí adekvátnu dezinfekciu plôch a priestorov mobilného odberového miesta.

6. Nájomca užívajúci predmet nájmu zabezpečí všetky povinnosti vyplývajúce mu z platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa najmä ochrany zdravia a bezpečnosti 
pri práci (zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov), hygienických predpisov (zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia), Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické 
vybavenie mobilného odberového miesta, predpisov ochrany majetku a pod. a z platných 
všeobecne záväzných nariadení Mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto, týkajúcich sa najmä 
udržiavania poriadku a čistoty, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení.

7. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce 
zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a 5 tohto zákona.

8. Nájomca má nárok primerane označiť predmet nájmu svojím obchodným názvom alebo iným 
podobným názvom identifikujúcim predmet nájmu, ktorý bude odsúhlasený prenajímateľom.

9. Nájomca má zákaz umiestňovať na zariadení ďalšie reklamné nápisy a reklamné pútače bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

10. Nájomca je  zodpovedný za udržiavanie čistoty v predmete nájmu.



11. Nájomca je oprávnený zvýšiť výkon elektrickej energie inštaláciou elektrických spotrebičov 
s výkonom nad 2 kWh v zmysle STN 332000-1 len po predchádzajúcom súhlase 
prenajímateľa s inštaláciou týchto elektrických spotrebičov.

12. Nájomca je oprávnený používať vlastné elektrické spotrebiče, motory, predlžovacie káble iba 
v zmysle STN 331610 len splatnou odbornou prehliadkou (revíznou správou). V prípade 
vzniku škody v dôsledku používania vecí vyššie uvedených, zodpovedá nájomca 
prenajímateľovi za spôsobenú škodu.

13. Nájomca sa zaväzuje nevstupovať do priestorov, ktoré sú uzamknuté a/alebo nie sú 
predmetom jeho nájmu.

14. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých priestorov 
najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania podmienok nájmu a pod. 
Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 300,00 
Eur.

15. Pri porušení podmienok uvedených v tomto článku, nájomca zodpovedá v plnej výške 
za škodu, ktorá týmto porušením vznikla prenajímateľovi a zaväzuje sa mu ju  v celom 
rozsahu uhradiť.

16. Zodpovednosť za škody na Predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. Časti prvej a druhej 
hlavy Občianskeho zákonníka.

17. Obe zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní, kedy 
ku zmene došlo, oznámiť písomne druhej zmluvnej strane každú zmenu týkajúcu sa zmeny 
právnej subjektivity (ako napr. zmena právnej formy, zmena obchodného mena, zmena sídla 
a pod.), ako aj iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.

18. Nájomca sa zaväzuje za každé porušenie, resp. za každý deň porušenia tejto povinnosti podľa
odsekov tohto článku zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 34,00 Eur (slovom 
tridsaťštyri Eur), ktorá mu bude fakturovaná prenajímateľom.

v

Článok 6
Podnájom

1. Nájomca nie je  oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretiemu 
subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. V žiadosti o podnájom 
bude minimálne uvedené obchodné meno, sídlo, IČO podnájomcu, doba podnájmu a účel 
podnájmu. Nájomca sa zaväzuje do 10 dní od uzatvorenia podnájomnej zmluvy predložiť 
jeden jej rovnopis prenajímateľovi.

2. Nájomca sa zaväzuje za nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúceho odseku tohto článku 
zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 34,00 Eur (slovom tridsaťštyri Eur) 
za každý deň porušenia tejto povinnosti.



člán ok  7 
Doručovanie

1. Zmluvné strany doručujú písomnosti samy, poštou alebo kuriérom. Zmluvné strany môžu 
podľa potreby a okolností doručiť písomnosť aj iným vhodným spôsobom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa 
právnych vzťahov založených zmluvou alebo na základe zmluvy, bude:

- miestom doručenia nájomcu: sídlo nájomcu uvedené v záhlaví zmluvy, a to: Šalviová 32,
821 01 Bratislava

- miestom doručenia prenajímateľa: sídlo prenajímateľa uvedené v záhlaví zmluvy, a to:
Junácka 4, 831 04 Bratislava.

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia stým , že písomnosť doručená druhej zmluvnej 
strane do miesta doručenia podľa ods. 2. tohto článku, bude považovaná za doručenú priamo 
do vlastných rúk druhej zmluvnej strane, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená 
poštou ako písomnosť druhou zmluvnou stranou neprevzatá:, v takomto prípade sa za deň 
doručenia považuje deň jej vrátenia. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa druhá zmluvná 
strana o tejto skutočnosti nedozvie.

4. V prípade, že druhá zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je  písomnosť 
doručená dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.

Článok 8 
Vyhlásenia a záruky

1. Nájomca podpísaním zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára zmluvu 
spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že:

a) nájomca je  právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, 
podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu,

b) nájomca nie je  v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou 
osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí,

c) nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie a ani 
neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom,

d) proti nájomcovi nie je  vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia 
alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné alebo 
nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by mohol 
zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich zo zmluvy.

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 zmluvy, oprávňujúce 
prenajímateľa od zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce prenajímateľa požadovať 
od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo zavádzajúcim vyhlásením alebo 
zárukou vznikla.

Článok 9 
Záverečné ustanovenia



1. Zmeny a doplnky k zmluve je  možné vykonať výlučne formou písomného dodatku 
k zmluve a musia byť potvrdené podpisom oprávnených zástupcov obidvoch strán.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa podľa ust. § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán zvlášť neupravené zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných 
právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vyplývajúce zo zmluvy 
alebo súvisiace s realizáciou, výkladom alebo vznikom, platnosťou a ukončením zmluvy budú 
riešiť predovšetkým formou dohody. Ak nie je  vyriešenie sporu formou dohody možné, môže 
sa ktorákoľvek zmluvná strana obrátiť na miestne a vecne príslušný súd a riešiť spor súdnou 
cestou.

4. Pokiaľ sú v zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách k zmluve, 
ich dodatkoch alebo prílohách, 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 zmluvy ukáže (alebo sa neskôr 
stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení 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 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane.

5. Zmluva je  záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán. Nájomca nie je 
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa postúpiť svoje práva 
a povinnosti zo zmluvy na tretiu osobu, a to pod následkom neplatnosti takéhoto postúpenia.

6. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 
účinnosť podľa zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti zmluvy.

7. Zmluva je  vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrži 2 rovnopisy.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené zmluvu podpísať, že svoju vôľu uzavrieť zmluvu 
prejavili slobodne a vážne, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

9. Zmluva bola uzatvorená v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 812/2021 zo dňa 29.04.2021, ako prípad hodný osobitného zreteľa.



r  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
1. Špecifikácia priestorov a výpočtový list nájomného a služieb
2. Snímky
3. Uznesenie MsZ hlavného mesta SR Bratislava

V Bratislave, dňa: 30.04.20^1

najomca:

ZACHRANNA SLUŽBA 
Event Medical Solutions, s, 
Ing. Bc. Jaroslav Sabol 
konateľ

V Bratislave, dňa: 30.04.2021 

prenajímateľ:

Správa t^lžvýphov 
hIavného''Äéáíä S! 
i,adislav ŕ^lžan,, 
riaditeľ

Ičných zariadení 
/ubliky Bratislavy

Zmluva zverejnená dňa: 30 04 2 1
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Príloha č. 1 k N Z č .  32/2021/N

Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
831 04 Bratislava, Junácka č. 4, IČO: 00179663 
v zastúpení: Ladislav Križan, PhD., riaditeľ

Nájomca: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medidal Solutions, s.r.o., Šalviová 32, 821 01 
Bratislava, IČO: 52 389 413

Špecifikácia priestorov a výpočtový list nájomného

I. Špecifikácia priestorov
Číslo
miestnosti Účel využitia Výmera v m^

1.01.21.024 Predajňa lístkov 26,96
1.01.02.184A Zádverie -  časť 9,00
Nebytové priestory celkom: 35,96

II. Výpočtový list nájomného 
Prenajaté priestory Plocha Sadzba

účel v m2 nájomného
v Eur/m2/rok

Ročné Mesačné
najomne 
v Eur

najomne 
v Eur

Nájomné 
za dobu nájmu 
1.5.2021-30.6.2021

hlavné priestory 26,96 50,00 1 348,00 112,33 224,66
obslužné priestory 9,00 15,00 135,00 11,25 22,50
Nájomné v Eur bez DPH 1 483,00 123,58 247,16
K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.

III. Výpočtový list paušálnych úhrad za služby spojené s nájmom 

Druh služby Mesačná úhrada 
v Eur

Úhrada za dobu nájmu 
1.5.2021-30.6.2021

Odvoz a likvidácia odpadu 3,00 6,00
V oda/2 m3/mes. x 1,0135 Eur/m3/ 2,00 4,00
Odpadová voda/stočné 2 m3/mes. x 0,9985 Eur/m3/ 2,00 4,00
Elektrická energia/70 kWh/mes. x 0,138 Eur/kWh/ 9,70 19,40
Dodávka tepla /26,96 m2 x 18,50 Eur/m2/rok/ 41,60 83,20
Paušálne úhrady v Eur bez DPH spolu: 58,30 116,60
K paušálnej úhrade za služby spojené s nájmom sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty
v zmysle platných právnych predpisov.
V Bratislave, dňa 30.0^

nájomca: '

V Bratislave, dňa 30.04.2021 

prenajímateľ:

ZACHRANNA SLUZ 
Event Medical Solutio: 
Ing. Bc. Jaroslav Sabol 
konateľ

Správa telovýcho"' 
hlavného mesta S 
Ladislav Križan, 
riaditeľ

eačných zariadení 
;publiky Bratislavy



Príloha č. 2 - Snímky 
Zameranie predmetu nájmu na Zimnom štadióne O. Nepelu, 
parc.č. 15142/1 o výmere 35,95 m^

l.fi’1.21.029
MIÉSrNOSt r>onKGOVEJ KÔNTROĺV

HH.N.V«iO.OO

4.01.0Mft4A 1.01.02.1B4

1 .0 1  . i o . o o a
Tftn Í*m

1.01.20.006
MASERA 

uksrYí*

1.01.20.007
MESTNOST I.EKUU ô̂ 7m MlESTNOSf TAÉ/̂ gftA;

H.H.N VfatO OO
H H N  V k  «0 .00

1.01.21.003
mEnAJNf̂ AklSTXO/ 

26 96m
rH 'M .N v'^ lO.OCi!

1 .0 1 .0 1 .0 1 1
06CHOO 
22.13f̂

1.01.20.010
SAľNA HRÁČOV

55.21m»

í  I H.H N V  8 rt!ÔÔ

1.01.12.014
SKIAD 
e.6 Sm*

1.01.04.012

3 4firry

1.01.21.015
SUSlARfcŇ<013m’ ^

1.01.05.013

1^1.05.019
UW1VARE<I*$PRCHV 

14 QJm

1.01.21.020
soSĺaâ î

Legenda: nebytové priestory na ZŠ O. Nepelu o výmere 35,96 m^, z toho: 
1.01.21.003 hlavné priestory 26,96 m^
1.01.02.184A obslužné priestory -  časť zádveria 9,00 m^
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Príloha č. 3

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
l u l l  oddelenie organizačné
■ ■  ■  ■  P rim aciálne  nám . 1, P. O, B ox  192, 814 99 B ra tis la v a ]

S práva  te lo v ý ch o v n ý ch  a  rek reačn ý ch  
zariadení

V áš lis t č ís lo /zo  d ň a  N aše č íslo  V y b avu je/linka  B ra tislava
M A G SO O R /2020 Šušolová/133 30 .04 .2021

Vec
O d p is u zn esen ia  M estského  zas tu p iteľstv a  h lavného  m esta  SR  B ra tislavy  č. 812/2021 20 dňa 
29. 04. 2021 . p rija téh o  k  bod u  N áv rh  n a  sch v á len ie  ná im u  n eb y tových  p riesto rov  n a  Z im nom  
štad ióne  O n d re ja  N ep e lu . O dbo járov  9 v B ra tislave  pre n á jo m cu  Z Á C H R A N N Á  S L U Ž B A  
F. v e n t M ed ica l So lu tions, s. r. o .. za  účelom  p revád zk o v an ia  m obilného  odb ero v éh o  m iesta  na 
R T -P C R  lab o ra tó m u  a lebo  inú  d iag nostiku  ako  p rípad  hodnv  oso b itn éh o  zre teľa

Uznesenie č. 812/2021
zo d ň a  29 . 04. 2021

M estské zastupiteľstvo  po prerokovaní m ateriálu

schvaľu je
n ájom  n eb y to v ý ch  p ries to ro v  na Z im nom  štad ió n e  O nd re ja  N epelu , O d b o já ro v  9 v B ratislave, 
súpis. č. 1295, zap ísané  na  LV  č. 1516, pare. č. 15142/1 , k. ú, N o v é  M esto , vo  vý m ere  35 ,96  m^ 
pre n á jo m cu  Z Á C H R A N N Á  S L U Ž B A  -  E v en t M edical So lu tions, s. r. o ., Š a lv io v á  32 , B ra tislava, 
IČ O  52 3 8 9 4 1 3 , n a  do b u  urč itú  o d  01. 05. 2021 do  30. 06. 2021 , za  cen u  v sum e 247 ,16  E u r za 
d ob u  n á jm u , z a  úče lo m  p revád zk o v an ia  m o b iln éh o  o dberového  m iesta  n a  R T -P C R  labora tóm u 
alebo inú d iag n o stik u  ak o  p ríp ad  hodný  osob itného  zre teľa  p o d ľa  § 9a ods. 9 p ísm . c) zákona  
S lovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o m aje tku  obcí v znen í n eskorších  predp isov ,

s podm ienkou:



Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dni 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.

Za správnosť odpisu uznesenia:

Mgr. Tomáš Malec, PhD. 
érený vedením organizačného oddelenia
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Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.06.2021

k bodu
Návrh na schválenie Dodatku č.l/..../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov 
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01.07,- 30.09.2021 pre nájomcu 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako 
prípad bodný osobitného zreteľa

Stanovisko Komisie
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
schváliť Dodatok č. 1/.../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. -  30. 09. 2021 pre nájomcu 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA -  Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, IČO 
52389413, za cenu vo výške 370,74 Eur za dobu nájmu 3 mesiace, za tičelom prevádzkovania 
mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratómu, alebo inti diagnostiku podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad bodný osobitného zreteľa

s podmienkou:

1. Dodatok č. 1/.../2021/N bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že Dodatok č. 
1/2021/N nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí 
platnosť.

2. Nájomca bude mať pred podpisom Dodatku č. 1/.../2021/N uhradené všetky záväzky 
zo zmluvného vzťahu voči Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Hlasovanie:
prítomní: 7, za: O, proti: O, zdržal sa: 7 

Stanovisko nebolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičticbová, v Bratislave, 07.06.2021


