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NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť 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 nehnuteľnosti – stavby
súpis. č. 1593 na pozemku parc. č. 4778/2, pozemkov registra „C“ parc. č. 4778/2- zastavané
plochy vo výmere 2 403 m2 a parc. č. 4778/3- ostatné plochy vo výmere 609 m2, k. ú. Rača,
LV 1628, pre Mestskú časť Bratislava – Rača, so sídlom Kubačova 21 v Bratislave,
IČO: 304557, na dobu 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné: pozemok
parc. č. 4778/3: 3,65 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 609 m2 - 2.222,85 Eur ročne a za nájomné:
stavba (nebytové priestory): 9,96 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 856,18 m2 - 8.527,55 Eur ročne,
čo predstavuje spolu ročne sumu vo výške 10.750,40 Eur, za účelom prevádzkovania Domu
služieb,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude
nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na nájom nehnuteľnosti – stavby so súpis. č. 1593 na pozemku
parc. č. 4778/2, pozemkov registra „C“ parc. č. 4778/3 a parc. č. 4778/2,
k. ú. Rača, LV 1628 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy

ŽIADATEĽ:

Mestská časť Bratislava - Rača
Kubačova 21
831 06 Bratislava
v zastúpení: Mgr. Peter Pilinský - starosta

ÚČEL:

prevádzkovanie Domu služieb

DOBA NÁJMU:

nájomná zmluva bude uzavretá na dobu 10 rokov odo dňa účinnosti
zmluvy

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
Hlavné mesto SR Bratislava navrhuje výšku nájomného tak, ako bola dohodnutá v Zmluve
o nájme nehnuteľností č. 07 83 0449 05 00:
- 3,65 Eur/m2/rok (nájomné za priľahlý pozemok), t.j. 2.222,85 Eur ročne pri výmere 609 m2
- 9,96 Eur/m2/rok (nájomné za stavbu), t.j. 8.527,55 Eur ročne pri výmere 856,18 m2
spolu ročne 10.750,40 Eur
V zmysle Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, je nájomné za
priľahlý pozemok podľa tabuľky 100 položka 12- 12,00 Eur/m2/rok, t.j. 7.308,00 Eur ročne
a nájomné za nebytové priestory za účelom poskytovania služieb podľa tabuľky 100 položka
č. 241 – 249 je v rozpätí 50,00 – 130,00 Eur/m2/rok.
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:
jednopodlažná stavba so súpisným č. 1593 vo výmere 856,18 m2 postavená na pozemku
registra „C“ parc. č. 4778/2 a pozemky registra „C“ parc. č. 4778/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 2 403 m2 a parc. č. 4778/3, druh pozemku ostatná plocha
vo výmere 609 m2, k. ú. Rača, na Dopravnej 57 v Bratislave, zapísané na liste vlastníctva
č. 1628, vo vlastníctve a priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy.
SKUTKOVÝ STAV:
Jednopodlažnú stavbu so súpisným č. 1593 na pozemku registra „C“ parc. č. 4778/2
a pozemky registra „C“ parc. č. 4778/2, druh zastavaná plocha vo výmere 2 403 m2 a
parc. č. 4778/3, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 609 m2 na Dopravnej 57
v Bratislave, k. ú. Rača má na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 07 83 0449 05 00
v znení Dodatku č. 07 83 0449 05 01 prenajaté Mestská časť Bratislava – Rača od 22.07.2005
do 22.07.2015. Nájomné bolo stanovené za stavbu počas rekonštrukcie vo výške
100,00 Sk/m2/rok, t.j. 85.618,00 Sk ročne – 2.842.00 Eur ročne, po ukončení rekonštrukcie
vo výške 300,00 Sk/m2/rok, t.j. 256 854,00 Sk ročne – 8.525,99 Eur ročne a za priľahlý

pozemok 110,00 Sk/m2/rok, t.j. 66.999,00 Sk ročne – 2.223,96 Eur ročne, spolu 10.749,95
Eur ročne.
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 07 83 0449 05 00 bola podpísaná za účelom
rekonštrukcie traktu stavby so súpisným č. 1593 na pozemku registra „C“ parc. č. 4778/2
najdlhšie do 31.12.2005 a od 01.01.2006, resp. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia je účelom nájmu prevádzkovanie domu služieb.
Mestská časť Bratislava – Rača, so sídlom na Kubačovej 21, 831 06 Bratislava, (ďalej
len „žiadateľ“) požiadala o predĺženie nájmu do 31.12.2025. Z dôvodu neaktuálnosti
niektorých ustanovení zmluvy navrhujeme uzatvoriť novú nájomnú zmluvu.
Prenájom stavby bude na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy. Žiadateľ
žiada o zníženie výšky nájomného, aby mohol zabezpečiť nevyhnutné väčšie opravy, hlavne
výmenu okien, alebo spoluúčasť Hlavného mesta SR Bratislavy pri financovaní opráv
v danom objekte. Opravy objektu sú nevyhnutné. Keďže na určitých miestach zateká
do prenajatých priestorov, je potrebná oprava strechy ako aj oprava fasády budovy.
Predmet nájmu bude naďalej slúžiť na prevádzkovanie domu služieb. V budove –
domu služieb sa poskytujú rôzne služby pre obyvateľov Hlavného mesta SR Bratislavy.
Mestská časť Bratislava – Rača má uzatvorené podnájomné zmluvy:
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 01/2007, podnájomník Slovenská
Pošta, a.s., ročné nájomné vo výške 685,00 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie pošty
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 61/2007, podnájomník Ing.
Miroslav Pechar – MP REKLAMA, ročné nájomné vo výške 1.838,15 Eur, účel
nájmu: prevádzkovanie tlačiarne a výroba reklamy
- Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2003, podnájomník Mgr. Mária
Koporcová, ročné nájomné vo výške 904,53 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie
lekárne
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 25/2012, podnájomník Renára
Kodajová, ročné nájomné vo výške 1.111,96 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie
kozmetického salónu a nechtového štúdia
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 108/2010, podnájomník Jaroslav
Kuchár, ročné nájomné vo výške 1.496,40 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie
fotoateliéru
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov, podnájomník MWM plast, s.r.o.,
ročné nájomné vo výške 2.265,60 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie predajne
plastových a hliníkových okien, interiérových a exteriérových dverí, doplnkov
a služieb s nimi spojených
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 308/2013, podnájomník GOBA,
s.r.o., ročné nájomné vo výške 422,20 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie predajne
s bytovými doplnkami a darčekovými predmetmi
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 19/2011, podnájomník Mária
Mikóczy „Made by Hand“, ročné nájomné vo výške 2.392, 60 Eur, účel nájmu:
obuvnícka dielňa a oprava obuvi
- Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2015,podnájomník U Pupkáča
s.r.o., ročné nájomné vo výške 3.477,20 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie
reštauračného charakteru, pizzeria spojená s rýchlym občerstvením
spolu 14.593,64 Eur ročne.
Navrhujeme výšku nájomného tak, ako bola dohodnutá v Zmluve o nájme
nehnuteľností č. 07 83 0449 05 00 v znení Dodatku č. 07 83 0449 05 01 v sume 10.750,40

Eur ročne s tým, že nájomca zabezpečí nevyhnutné opravy predmetu nájmu na vlastné
náklady.
Návrh na nájom nebytových priestorov uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu že nebytové priestory slúžia
na poskytovanie služieb nielen obyvateľom mestskej časti Bratislava – Rača, ale aj ostatným
obyvateľom Hlavného mesta SR Bratislava.
STANOVISKÁ:
- oddelenie miestnych daní a poplatkov- žiadne pohľadávky
- finančné oddelenie- 40,10 Eur - Mestská časť Bratislava – Rača požiadala o odpísanie
pohľadávky z roku 2002 z dôvodu premlčania
- 180,88 Eur – Mestská časť Bratislava – Rača oznámila, že pohľadávku
uhradila po dobe splatnosti
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
PPP súhlasí s predložením materiálu na rokovanie:
- komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
- MsR dňa 08.10.2015
- MsZ dňa 22.10.2015

MESTSKA CASt BRATISLAVA-RACA
Miestny urad, Kubacova 21, 831 06 Bratislava 35

JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M
prim^tor
Hlavn^ mesto SR Bratislava
Primaci&lne n&m, £. 1

814 99 Bratislava

t

Va§ list £islo/zo dfia

Nase Cislo
4377/1283/2015/SMI

Vybavuje/linka
Ing. Kinier/0249112454

Bratislava
2.04.2015

V e c : ^iadost' o predlzenie doby najmu - (znizenie n^jomn^ho), resp. zverenie budovy
do sprdvy Mestskej fasti Bratislava-Raca.
Mestska Cast' Bratislava - Rata vzastupenl starostom Mgr. Petrom Pilinskym, Vas
tymto ziada o predlzenie doby najmu zmluvy o najme nehnuternosti 6. 078304490500 zo dfta
22.7.2005, na dobu ndjmu do 31.12.2025 s moznost'ou zni^enia ndjomneho, resp. zverenia
budovy do spravy M C Raca.

Oddvodnenie:
Mestska Cast' Bratislava-Raca dna 22.78.2005 uzatvorila zmluvu o najme nehnuternosti
t. 078304490500 na Dopravnej ulici c. 57 s HI. mestom SR Bratislava. Predmetom zmluvy
o najme je nehnuternosf ~ jednopodlazna budova sup. t. 1593 o podlahovej vymere
856,18 m^ postavena na pozemku pare. 6. 4778/2 a pozemky pare. d. 4778/3 druh pozemku
ostatna plocha, vo vymere 609 m^ a pare. 5. 4778/2, drub pozemku zastavana plocha, vo
vymere 2403 m^.
V budove - dom sluzieb, sa poskytuju sluzby (napr. Slovenska poSta), nielen pre
obyvatel'ov Mestskej casti Ra5a, ale aj pre ostatn^ch obyvateFov Hlavneho mesta SR
Bratislava. Zmluva o najme nehnuternosti bola uzatvorena nalOrokova 22.07. 2015 nam
skonCi doba najmu.
Po predfeeni doby najmu do 31.12.2025, by som Vas ehcel poziadat' aj o spoIuuCasf HI.
mesta SR pri financovani oprav na danom objekte (je potrebna vymena okien, oprava fasady
budovy, ako aj oprava zatekajucej strechy,) nakorko sa jedna o jednopodlaznu budovu, zateka
na urCitych miestach do prenajatych priestorov.

Telefdn
02/49112454

Fax
00421/2/49112429

Bankov^ spojenie
VIJB 421-032/0200

iCO
304557

Internet
E-mail
www.raca.sk jozef.kinier@raca.sk

Ak nie je z VaSej strany moine spolufmancovanie ziadame o znizenie vy§ky najmu, aby
sme mohli zabezpeCif nevyhnutn^ va5gie opravy, hlavne vymenu okien.
Vzhl'adom na uveden6 skutoCnosti by sme prijali aj mo^osf zverenia predmetnej budovy
do sprdvy naSej Mestskej Casti Rada.
Tymto Vds chceme poziadat' urgentne rieSenie na§ej ziadosti, nakolTco chceme, aby
boladodriana kontinuita zmluv podnajomnikov vuvedenej budove.
S lictou
./I

Mgr. Feter T^insky

Telef6n
02/49112454

Fax
00421/2/49112429

Bankovd spojenie
VUB 421-032/0200

iCO
Internet
E-mail
304 557 www.raca.sk jozef.kinier@raca.sk

Z M L U V A O NAJME NEHNUTEENOSTI
5.07 83 0449 05 00

Zmluvne strany

PrenajfrnateP:

Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne n ^ . 6. 1, 814 99 Bratislava
pefiazny iistav: V U B
Bratislava - mesto
cislo dctu: 1368287251/0200
iCO: 603481

zasdipen;^:

Ing. Andrejom Durkovskjro, pnmatorom hi. mesta

(d'alej len, J'renajimater*)
a

NSjomca:

zastupeny:

Mestsk^ dasf Bratislava - Raca
Kubacova 21, 831 06 Bratislava
ICO: 304557
Bankove spojenie: V U B Bratislava - Ruzinov, expozitura Rada
Cislo uctu: 421-032/0200
RNDr. Pavlom Bielikom C S c , starostom mestskej casti

(d*alej len „Najomca")

po vzajomnej dohode uzatvarajii v zmysle § 663 a nasi. Obdianskeho zakonnika tuto zmluvu
o najme nehnuteFnosti na

DopravD^ ul. 57
v Bratislave

1

til
Predmet a ij£el n^jmu
I. Prenajimater je vlastnikom nehnuternosti - pozemkov astavby nachSdzajucich sa
V Bratislave, k.ii. Ra^a na Dopravnej ulici 57 ako:
1.1
jednopodla&i4 stavba opodlahovej vymere 856,18m^ postavenS na pozemku
parceki6 dislo 4778/2, siipisn^ dislo 1593.
1.2
pozcmok parceln6 fiislo 4778/3, drub pozemku ostatnd plocha, vo v ^ e r e
609 m^
1.3
pozemok parceln6 Sislo 4778/2, druh pozemku zastavan^ plocha, vo vjmere
2403 m ^
2. Prenajimater za n i ^ i e uvedenych podmienok prenajima Ndjomcovi nehnutel'nosti uvedene
V eiinku 1 ods. 1 tejto Zmluvy. (d*alej len ,JPredmet ndjmu"). Situicia tvori neoddeliternu
prilohu 6.1 tejto Zmluvy. Podorys tvori neoddelitefnu prilohu £. 2 tejto zmluvy.
3. Prenajimater vyhlasuje, ze k Predmetu najmu sa okrem prdv Prenajimatera neviazu ^iadne
rfalgie vlastnicke, re§titu6n^, zdlozne pripadne in^ priva kcudzej veci, alebo ndjomne
prSva, alebo akekorvek pr^va tretich os6b.
4. lJ<Selom ndjmu podra tejto Zmluvy je od podpisania tejto zmluvy obidvoma zmluvn;^i
stranami najdll^ie v§ak do 31.12.2005 rekot^trukcia predneho traktu Predmetu najmu
vsulade S 6 L VIII tejto Zmluvy. Vobdobi od 01.01.2006 resp. od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacn^ho rozhodnutia podFa Cl. V m ods. 4. tejto Zmluvy je u^elom
najmu prev^dzkovanie Domu slu2ieb.
5. Najomca sa zavSzuje uzivaf predmet najmu vyiudne v rozsahu a na u£el dohodnuty v tejto
Zmluve a v siilade s predpismi, ktore sa vzt*ahuju na Predmet najmu. Za nesplnenie tejto
podmienky si zmluvn^ strany dohodli zmluvnii pokutu vo v^ske 100.000,- Sk.
CI. II
Doban^jmu

m

^ffjf

''-^ ' ^^''^

1. Najom je dohodnuty na 10 rokov a vzniki diiom podpisania tejto zmluvy obidvoma
zmluvnymi stranami.
2. Ndjomca je povinny v pripade, ak bude mat* s^ujem o predfeenie doby najmu, pisomne
po^iadaf prenajimatel'a opredl^nie tejto zmluvy, najneskor v5ak 3 mesiace pred jej
skoncenim. Doha n^jmu mdze byf predlzenA len na ziklade pisomnej dohody zmluvnych
str^ uzatvorenej najneskor ku dnu skoncenia tejto najomnej zmluvy. Zmluvn6 strany sa
dohodli, ze uzivanie predmetu ndjmu po skonCem' doby n^jmu nepredlzuje dobu ndjmu.
^3.

Zmluvne stany sa dohodh, i e tuto Zmluvu nie je mozne obnovif podFa § 676 ods. 2
Obcianskeho z^onnika.

&. HI
l^hrada za nSjom a spdsob platenia

Najomne je stanovene dohodou zmluvnych str^ a pozostava z finanfineho plnenia
1 uvedendho v tomto clanku a z vecneho plnenia podl'a CI. VIII odsek 1 a nasi, tejto Zmluvy.

2, N4iomn6 ako finandn^ plnenie Nijomcu Prenajimaterovi je dohodnuty nasledovne:
2.1. za Predmet najmu podFa 61.1 ods. 1 bod 1.1 - stavba
- podas rekongtrukcie najdlhSie vSak do 31.12.2005 vo v^Ske 100 Sk/mVrok, t.j. celkom
85 618,-Skro6ne;
- po rekongtrukcii vo v^^ke 300 Sk/mVrok, t.j. celkom 256 854,- Sk roCne;
~,
rJ"'
2.2 za predmet ndjmu podTa t\. I. ods. 1, bod 1.2 - prirahly pozemok- vo v^§ke Kr^'K
no,- Sk/mVrok, t.j. celkom 66 990,- Sk ro^ne.
J 0^
3.

Najomca sa zavazuje uhridzat* ndjomn^ podra odseku 1 tohto dIAnku §tvrfro£ne vidy ^
r 'I'
najneskor do 15. dna prv^ho mesiaca prisluSn^ho Slvrfroka na 65et Prenajimatera veden^
vo VTJB Bratislava - mesto, a. tttu 1368287251/0200, variabihi^ symbol: 783044905. Ak ? 0
n^jom zaSne v priebehu Stvrfroka, vypoiita sa alikvotnd cast* n^jomn^ho tak, ze stvrt*rocn^ ^
ndjomn6 sa vydeli poCtom dni prisluSn^ho Stvrfroka a tito SiasUca sa vynasobi poctom dni
gtvrfroka odo dfla za£iatku ndjmu do konca gtvrfroka.
Platby sa pova^ujti za zaplatene diiom ich pripisania na udet Prenajimatera.

Ndjomca sa zavazuje zabezpe£if si sam na vlastn^ naklady vsetky slu^by suvisiace
snjijmom aprihlasit* sa na odber jednotUvych m€6ii. Najomca sa d'alej zavazuje
zabezpeCif sprdvu predmetu najmu (ako napr. dodivku medii podnajomcom, urcit'
z^ohov6 platby za slu^by spojene s najmom aj pre podnajomcov, vyiiCtovaf z^ohov6
^platby aj podnajomcom apod.) s ^ , alebo prostrednictvom tretJeho subjektu. Najomca sa
zavSzuje rovnopis zmluvy o sprave predlo2if prenajimaterovi v lehote 20 dni od'dcinnosti
tejto zmluvy.
Zmluvne strany sa dohodli, ze ak sa Najomca dostane s akoukorvek platbou podl'a tejto
zmluvy do ome§kania, zavazuje sa zaplatif zmluvnii pokutu vo vyske 0,05% zo splatnej
dl^ej sumy za kazdy den omegkania. Povinnosf Ndjomcu platit* uroky z omeskania podl'a
§ 517 ObSianskeho zdkonnikanieje tymto dotknutd.
Nijomca sa zavazuje zapjatit* zmluvnii pokutu podl'a Cl. I ods. 5, Cl. IV ods. 4. a Cl. VIII
ods. 5. tejto Zmluvy aj vpripade, ak nezavinil poru§enie povinnosti. Zmluvna pokuta
podra predch^ajiicej vety je splatnd v den, kedy nastala skutodnost* rozhodujiica pre jej
vznik.
Zmluvn^ strany sa dohodli, ze Prenajimater je oprdvneny domahat* sa ndhrady Skody, ktorA
presiahne zmluvnii pokutu podl'a C l . I ods. 5., C l . IV ods. 4. aCl. VIII ods. 5. tejto
Zmluvy,
Prenajimater je oprdvneny menif vySku ndjomneho stanoven^ho podFa tejto Zmluvy
V siilade s oficiilne stanoven^ vyvojom inflicie za prisluSn^ rok Statisticlc^ uradom
SR. Zvy§enie najomneho o prislusnii mieru infldcie je Prenajimater oprivneny uskutocnif
kaMorodne, ak medziro£nd miera inflacie prekroci 8 %, a to jednostrannym pravnym
ukonom.
t l IV
Ukon^enie nSjmu a odstfipeiiie od zmluvy
Zmluvn^ strany m62u ukoncit' najom kedykol'vek dohodou.
Zmluvne strany sa dohodli, ze Prenajimater mo^e vypovedat' tuto Zmluvu na zaklade
predch^dzajiiceho pisomneho upozomenia ak:
a) Najomca alebo tretia osoba uziva Predmet najmu na iny ako dohodnuty licel, alebo
3

b) Nijomca megkd s lihradou najomneho viae ako 30 dni,
Vypovedna lehota je 3 mesiace a zafiina plyniif od prveho diia mesiaca nasledujuceho po
doruCem' v^ovede Nijomcovi. Na tieto pripady sa vzt'ahuje postup podFa ods. 4 tohto
aidnku.
3. Moinosf odstiipenia od Zmluvy niektorou zo zmluvnych s t r ^ podl'a prisluSn^ch
ustanovem' Obdianskeho z^onnika nie je tymto dlinkom dotknutd.
4. Zmluvne strany sa dohodli, 2e pokiaT Najomca najnesk6r v prv^ pracovn^ deii po skonfieni
nijmu podFa tohto dlSnku neodovzdi Predmet n&jmu PrenajimateFovi v lehote podFa
C l . V ods. 6 tejto Zmluvy alebo v lehote urCenej Prenajimaterom alebo v lehote dohodnutej
medzi z m l u v n ; ^ stranami, m^ PrenajImateF privo poSadovaf od Najomcu zmluvnii
pokutu vo vygke 500,- Sk za kaMy aj zaCat^ deii, nasledujuci po dni, v ktorom sa mi
Predmet ndjmu odovzdaf, a to a2 do skutofindho odovzdania a podpisania protokolu
ospatnom odovzdani aprebrati Predmetu ndjmu PrenajimateFom. Najomca sa siidasne
zmluvnii pokutu podTa predchadzajiicej vety zavazuje zaplatif.

Ci.v
Prdva a povinnosti zmluvDJ'ch strdn
1. Prenajimater pisomne odovzdd do dispozicie Ndjomcu Predmet najmu najneskor do 2
pracovn^ch dni od uzatvorenia tejto Ztnluvy.
2. PrenajimateF podpisom tejto Zmluvy udeFuje siihlas so zmenou licelu vyuzitia Predmetu
ndjmu v prednom trakte objektu v zmysle predlozenej projektovej dokumentacie
a splnomocnuje Ndjomcu na jej realizaciu, ako aj na zastupovanie Prenajimatel'a voci
prisluSn;^ liradom.
'
3.

PrenajimateF podpisom tejto Zmluvy udeFuje Ndjomcovi siihlas, aby investicie
preinvestovan6 pri prestavbe Predmetu ndjmu viedol ndjomca vo svojom lidtovnictve,
vrdtane prdva odpisovaf vynalo2en6 financn6 prostriedky v zmysle platnej legislativy.

4.

PrenajimateF podpisom tejto Zmluvy udeFuje siihlas so zmenou liCelu vyuzitia Predmetu
ndjmu V zadnom trakte objektu. Predmetnii prestavbu budu reahzovat* podnajomnici na
vlastne ndklady. PrenajimateF poveruje ndjomcu, aby ho zastupoval pri priprave t^chto
zdmerov a aby vyddval za prenajiraateFa siihlasy s prestavbou v zmysle zamem zrealizovaf
vobjekte Dom sluzieb a splnomociiuje Ndjomcu na zastupovanie PrenajimateFa voci
p r i s l i ^ n ^ uradom.

5. Ndjomca sa zavazuje s k a ^ y m podnajomcom v zmluve o podndjme, ktorej licelom najmu je
aj vykonanie rekon§trukcie predmetu najmu v zadnom trakte objektu, riegif zhodnotenie
predmetu ndjmu ako vecne ptaenie podndjomcu vyplyvajiice mu zo zmluvy o podndjme.
Vpripade, 2e Ndjomca neupravi zhodnotenie predmetu ndjmu spdsobom podl'a
predchddzajiicej vety, zavSzuje sa ak6koFvek naroky podndjomcu z vykonanej rekongtrukcie
uspokojif na vlastn6 ndklady, a to aj v pripade, ak si podndjomca uplatni tieto naroky po
skonCem' ndjomn6ho vzt'ahu medzi PrenajimateFom a Ndjomcom.
Ndjomca je povinny Predmet najmu fyzicky odoYzdat* PrenajimateFovi najneskor
V nasledujiici pracovn^ den po poslednom dni najmu; v tomto termine zmluvne strany
podpigu protokol o spatnom odovzdani a prebrati Predmetu ndjmu.

7.

V pripade, 2e Ndjomca bude chciet' Predmet ndjmu vyu^ivaf inak ako bude stanoven6
kolauda£nym rozhodnutim, zavazuje sa
po predchddzajucom pisomnom si^ihlase
Prenajimatera po2iadaf o schvdlenie zmeny liCelu vyuiitia prisluSn;^ stavebnj lirad.

8. Zmluvn^ strany sa dohodli,* 2e pripadn6 stavebn6 iipravy vprednom trakte" po
predchddzajticom pisomnom suhlase PrenajimateFa a schv^eni stavebnjm liradom, bude
vykondvat* Ndjomca na vlastn^ ndklady, ako aj zndSaf ndklady sp6soben6 neprimeranym
u2ivanim Pretoetu ndjmu.
9.

Ndjomca sa zavazuje ozndmit* PrenajimateFovi potrebu oprdv Predmetu ndjmu, ktore md
vykonaf PrenajimateF a umoinif mu ich v34conanie.

10. Ndjomca u2ivajiici Predmet ndjmu preberd na seba vSetky povinnosti PrenajimateFa ako
vlastnika, vyplyvajiice z platnych v§eobecne zdvaznych prdvnych predpisov t^kajiicich sa
najma ochrany zdravia a bezpednosti pri prdci (zdkon 6. 330/1996 Z . z. o bezpefinosti a
ochrane zdravia pri prdci v znem' noviel), hygienick;^ch predpisov (zdkon 6. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia Fudi v zneni neskorSich a vykondvacich predpisov), ochrany majetku a
pod, a z platnych vSeobecne zdvaznych nariadeni mestskej Casti Bratislava-Rada,
tykajiicich sa najmS udr^iavania poriadku a Cistoty, zimnej lidriby, vSeobecne zdvSzneho
nariadenia hlavn^ho mesta SR Bratislavy 6. 4/1995 o nakladani s komundlnym odpadom
na lizemi hlavn6ho mesta SR Bratislavy, najma ustanovenia § 2 ods. 1 pism, c) a § 2 ods. 2
pism. a), b), d) a pod.
11. Zmluvn6 strany sa dohodli, ze PrenajimateF nepreberd zodpovednost* za rekonStrukCne
prdce vykondvan6 podnajomcami.
12.

Ndjomca sa zavSzuje prevziat* a dodrziavaf za PrenajimateFa ako vlastnika objektu
povinnosti na liseku ochrany pred poziarmi vyplyvajiice zo zdkona N R SR d. 314/2001 Z.
z. 0 ochrane pred po2iarmi, najma povinnosti v zmysle ustanovem' § 4 a § 5 tohto zakona.

13. Zmluvne strany sa dohodli, 2e Najomca bude vykondvaf drobne opravy a znd5af ndklady
spojen6 sbeznou lidrXbou Predmetu ndjmu azndSaf vSetky ndklady sposobene jeho
neprimeranym u^ivanim. PrenajimateF analogicky za drobn6 opravy pova^je drobn6
opravy podFa § 5 Nariadenia vlddy c. 87/1995 Z. z, v platnom znem', za ndklady spojen6
s be&iou lidrzbou ndklady podFa § 6 citovaneho nariadenia,
14. Ndjomca md prdvo na primerane oznacenie Predmetu ndjmu na prieceli objektu, v ktorom
sa Predmet najmu nachddza. Ndvrh oznacenia bude obsahovaf uz projektovd dokumentdcia
pre stavebn6 povolenie podFa Cl. VIII tejto Zmluvy.
15. V pripade, ze PrenajimateF hradi za Predmet najmu poistne, Ndjomca sa zavazuje uhradit'
mu pomemii Cast* tychto ndkladov, ktorych vyska bude urCend dodatkom k tejto Zmluve.
16. Pri nesplneni podmienok uvedenych v tomto Cldnku Ndjomca zodpovedd v plnej vy5ke za
£kodu, ktord tjmto nespkienim vznikla.
7. Zodpovednosf za gkody na Predmete ndjmu sa riadi ustanoveniami VI. Casti prvej a druhej
hlavy Obcianskeho zdkonnika.
Ndjomca sa zavazuje umoznit' PrenajimateFovi bezodkladny vstup do prenajatych
priestorov, najma v pripade havarie, zivelncj pohromy a kontroly dodrfiavania podmienok
ndjmu a pod.

6 . VI
Podndjom
Ndjomca je oprdviien:^prenechat' Predmet ndjmu, alebo jeho Cast*, do podndjmu za liCelom
zabe:qje5enia uifvania Predmetu ndjmu v siilade s Cl. I. ods. 4 tejto -Zmluvy. Zmluvy
o podndjme sa Ndjomca zavazuje predlo^if PrenajhnateFovi v lehote 14 dnf od ich
uzatvoreniaCLVH
DoruCovaaie
1. Prenajimater doruCuje pisomnosti sdm alebo poStou do podateFne Ndjomcu.
2. Zmluvne strany sa dohodli, ze pre potreby dorudovania ak^chkoFvek pisomnosti t^kajticich
sa prdvnych vzfahov zalo2enych touto Zmluvou alebo na zdklade tejto Zmluvy, bude
miestom doruCenia Ndjomcu adresa uvedend v zdhlavi tejto Zmluvy.
3. Ndjomca berie na vedomie a suhlasi s t ^ , 2e pisomnosf PrenajimateFa podFa odseku 2
doruCend do miesta doruCenia podFa odseku 2, biJde pova^ovand za doruCenii priamo do
vlastnjch nik Ndjomcu, a to aj vpripade, ak tdto pisomnosf bude vrdtend poStou
PrenajunateFovi ako pisomnost* Ndjomcom neprevzatd; v tomto pripade sa za den
doru&nia pisomnosti povazuje treti den po dni ulo&nia na poSte. Uveden6 plati aj v torn
pripade, ak sa Najomca o tejto skutoCnosti nedozvie.
4. Vpripade, ze Ndjomca bezdovodne odoprie pisomnost* prijaf, je pisomnosf dorucend
dnom, ked* jej prijatie bolo odopret^.
C l VIII
Osobitn^ ustanovenia o rekon£trukcii Predmetu ndjmu
1. Ndjomca
zavSzuje j)ri podpise Zmluvy predlozif PrenajimateFovi projektovii
dokumentdciu spolu s predpokiadanou vySkou v l o ^ y c h mvesticii tykajiicich sa
rekonStrukcie predn6ho traktu Predmetu ndjmu na Dom sMieb,
2. PrenajimateF sa zavSzuje odsiihlasif predlo^enii projektovd dokumentdciu.
3. Po pisomnom odsuhlaseni projektovej dokumentdcie a predpokladanej v;^sky vlozen^ch
investicii podFa ods. 1. tohto cldnku PrenajimateFom, sa Ndjomca zavazuje v lehote do
2 mesiacov od takehoto odsiihlasenia predlo^if na prislusnom stavebnom lirade vgetky
potrcbne doklady kzaCatiu stavebn^ho konania aziskaniu pravoplatneho stavebneho
povolenia, nevyhnutn^ na zaCatie rekotiStrukcie Predmetu najmu na u6el Domu slu5ieb.
. V Idiote do 31.12,2005 sa Ndjomca zavSzuje zrekoiigtruovaf predny trakt Predmetu ndjmu a
zabczpeCif prdvoplatn6 kolaudacn6 rozhodnutie, ktorym bude zdrovefi povolend zmena
fi&lu vyuStia celeho objektu na zdklade stavebneho povolenia podFa ods, 1 tohto clanku,
vsfiladc sCl. I ods. 4, poslednd veta Zmluvy. Fotok6piu kolaudacneho rozhodnutia podFa
predchSdzajiicej vety sa Ndjomca zavazuje zaslaf PrenajimateFovi v lehote do 15 dm' od
nadobudnutia jeho prdvoplatnosti.
Vpripade, ak Ndjomca neza51e PrenajimateFovi kolaudaCne rozhodnutie v lehote podFa
predchddzajuceho odseku, zavazuje sa Najomca zaplatif PrenajimateFovi zmluvnu pokutu
o v ^ k e 5.000.- Sk.

6

6. Na konanie pred prisluSnym stavebnym uradom vo veci podFa ods. 1. a 2. tohto dlanku
Prenajimater tymto udeFuje Ndjomcovi sphiomocnenie dim sa vSak ako vlastnik nezbavuje
moinosti liCasti na stavebnom a kolaudadnom konam'.

ZdvereCn^ ustanovenia
1. K zmene dohodnutych podmienok ndjmu m62e dojsf len na zdklade vzajomnej dohody
formou pisomneho dodatku, alebo ked* to bude vyplyvaf zo zmien a doplnkov platnych
vseobecne zdvSzni^ch prdvnych predpisov.
2. Pre prdvne vzfahy touto Zmluvou zvlagf neupravene platia ustanovenia ObCianskeho
z^onnika v zneni neskorSich predpisov a ostatne platne vseobecne zdvazne prdvne
predpisy Slovenskej republiky.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 7-mich rovnopisoch s platnosfou origindlu, 5 pre PrenajimateFa
a 2 pre Ndjomcu.
4. Zmluvn6 strany vyhlasujii, 2e tuto Zmluvu uzatyorili slobodne a vazne, nie v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, preditali ju, porozumeU jej a nemaju proti jej forme a
obsahu ziadne v^hrady, to potvrdzuju vlastnorudn^i podpismi.
5. Tdto Zmluva nadobiida plajnosf a lidinnosf diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

V Bratislave diia

2 2 JOL 2005

.....1^
Ing. Andrej f)urkovsky

loha:

6.1- Situdcia - neoddeliteFna
6.2 - Podorys stavby - neoddeliteFnd

19 JOL 2005
V Bratislave dna

DODATOK c. 07 83 0449 05 01
k zmluve o najme L 07 83 0449 05 00
(d'alej len dodatok c.l)

Zmluvn^ strany:

1. Hlavn^ mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaci^lne n4m. 1,814 99 Bratislava
Zastupuje :
Andrej Durkovsky, primator hi. mesta SR Bratislavy
Peiiazny ustav : V(jB Bratislava - mesto
Cislo lictu:
1368287251/0200
ICO:
603481
(d'alej len „prenajfmater")
a
2. Mestskd £asf Bratislava - Ra£a
Kubadova 21, 831 06 Bratislava
Zastupena: doc. M U D r . Janom Zvonarom, C S c , starostom mestskej casti
ICO: 304557
(d'alej len „najomca")

uzatvaraju tento dodatok d. 1 k zmluve o najme t. 07 83 0449 05 00 uzatvorenej dfia 22.07.2005
(d'alej len „zmluva") za licelom predlzenia lehoty na predlozenie kolaudacneho rozhodnutia
Prenajimatel'ovi.
Zmluvne strany sa dohodli na nasledujiicich zmenach:

Zmeny zmluvy
1. V Cl. I. ods. 4 sa termin „do 31.12.2005" nahradza terminom „do 31.12.2006" a termin
„od 1.1.2006" sa nahradza terminom „od 1.1.2007".
2. V CI. VIII. ods. 4 sa termin „do 31.12.2005" nahradza terminom „do 31.12.2006".

CI. Ill
Z^verecne ustanovenia
I. Ostatne ustanovenia najomnej zmluvy c. 07 83 0449 05 00 zostavaju nezmenene.

. Zmluvn^ strany vyhlasuju, ze tento dodatok uzavreli slobodne a vdzne, nie v tiesni za napadne
ney^hodnych podmienok, preditali ho, porozumeli mu anemaju proti jeho forme aobsahu
^iadne n ^ e t k y , 60 potvrdzuju vlastnorucnymi podpismi.
3. Dodatok ku zmluve sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnost'ou onginalu, 5 pre
prenajimatera a 2 pre najomcu.
4. Tento dodatok nadobuda platnosf a udinnost* dnom podpisu obidvomi zmluvnynu stranami.

19 JAN. im
V Bratislave dfia ..W.-..1:..?^.9.^.

V Bratislave diia

N&jomca :
Mestski casf Bratislava - Raca

Prenajfmater:
HIavne mesto SR Bratislava

typing. AndrenDur]
primator hlavneho rmsta

doc. MUDr. Jan Zvondr, t^c
starosta
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Zameranie skutoen6ho slavu byvalej z^tdadnej Skoly
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CAST

;itano

Slupefl
Format

PROJEKT PRE
4xA4

1:100
C-irfhresu

STAV. P Q V O L E N i E

Oaium

07/ZD08

VYMERA NP V DOME SLUZIEB NA UL. DOPRAVNA 57.

6.
7.
8.
9.
10.

Slovenska posta, a.s
Pizzeria „ U Pupkaca"
MPREKLAMA-PECHAR
LEKAREN - Koporcova
Made by Hand - Mikoczy
Salon BELLAZA - Kodajova
FOTO STUDIO - Kuchar
GOBA, s.r.o. - Grobarci'k
MWM plast, s.r.o. - Plata
Vol'nyNP-vypisan^ VOS-ka

vymera NP podfa NZ
vymera NP podfa NZ
vymera NP podta NZ
vymera NP podfa NZ
vymera NP podfa NZ
vymera NP podfa NZ
vymera NP podra NZ
vymera NP podfa NZ
vymera NP podfa NZ
vymera NP

Spolu vymer NP

58,95
83,93 m2
84,63
109,00
122,61
47,95
44,37 m^
24,86
70,72 m^
96,40

743,42 m^

Podra NZ sa jedna o jednopodlaznu stavbu o podlahovej vymere 856,18 m^.
Vzniknuty rozdiel vo vymere 112, 76

obsahuje:

Kotolna a jej prislusenstvo, Plynomer- HUP-ka a pri'vod plynu, rozvodna el. energii,
vnutorne steny, priecky, spolocne priestory - miestnost' pre upratovacky, spolocna
chodba a zadverie.

TATO LISTINA JE NEVEREJNOU LISTINOU A JE NEPOUZITEENA NA PRAVNE UKONY !

VYPIS
Okres
Obec
Katastralne

Z

KATASTRA

NEHNUTEENOSTI

:
103 B r a t i s l a v a I I I
: 529 354 BA-m.c. R A C A
uzemie: 805 8 6 6 R a c a

VYPIS
CAST A: M A J E T K O V A

Z

LISTU

VLASTNICTVA

tJdaje a k t u a l n e k : 01.04.2015
Datum v y h o t o v e n i a : 06.05.2015
C a s v y h o t o v e n i a ; 13:57:40

c. 1628 - ciastocny

PODSTATA

P A R C E L Y reaistra "C" evidovane na katastralnei maoe
Parcelne
cislo

Vymera
V m2

4778/2
4778/3

Sposob Druh
vyuz.p. chr. n

Druh
pozemku

2403
609

Zastavane p l o c h y a n a d v o r i a
Ostatne p l o c h y

16
37

Umiest.
pozemku

Pravny
vztah

1
1

* * * Ostatne P A R C E L Y reaistra "C" nevvziadane * * *
Legenda:
Kod

sposobu v y u z i v a n i a pozemku
1 6 - Pozemok, na k t o r o m j e p o s t a v e n a n e b y t o v a b u d o v a o z n a c e n a s u p i s n y m
cislom
37 - Pozemok, na ktorom su s k a l y , svahy, r o k l i n y , vymole, vysoke medze
s krovim a l e b o kamenim a i n e p l o c h y , k t o r e n e p o s k y t u j u t r v a l y u z i t o k

Kod u m i e s t n e n i a p o z e m k u
1 - Pozemok j e u m i e s t n e n y v zastavanom uzerai obce
P A R C E L Y registra "E" evidovane na mape urcenelio operatii nevyziadane
Stavbv
Supisne
cislo
1593

Na p a r c e l e
cislo
4778/2

Druh
stavby

Popis
stavby

20

stavba

Druh
chr.n.

Umiest.
stavby
1

* * * Ostatne STAVBY nevvziadane * * *
Legenda:
Kod

druhu stavby
2 0 - Ina budova

Kod umiestnenia

CAST

Por.
cislo

stavby
1 - Stavba postavane na zemskom povrchu

B: V L A S T N I C I

A

I N E OPRAVNENE

P r i e z v i s k o , meno ( n a z o v ) , r o d n e p r i e z v i s k o , d a t u m n a r o d e n i a , r o d n e c i s l o ( i C O )
a miesto t r v a l e h o pobytu ( s l d l o ) v l a s t n i k a , s p o l u v l a s t n i c k y p o d i e l

Ucastnik pravneho vztahu:
1

OSOBY

Vlastnik

H l a v n e m e s t o S R B r a t i s l a v a , P r i m a c i a l n e n a m e s t i e 1, B r a t i s l a v a , PSC 814 99, S R
iCO:
00603481
Spoluvlastnicky podiel:
1/1

Strana 1

Ucastnik pravneno vzCahu:
2

Spravca

M e s t s k a cast' B r a t i s J . a v a - R a c a , K u b a c o v a 2 1 , B r a t i s l a v a ,
ICO:
00304557
Spoluvlastnicky podiel:

SR
1/1

Ine udaje
K v l a s t n i k o v i c. 1 j e s p r a v a k n e h n u t e l n o s t i na p a r c e l n e c i s l o 1 5 3 1 / 1 2 , 1531/58, 1531/59,
15631/60, 1537/11
K v l a s t n i k o v i c. 1 j e s p r a v a na p o z e m k y r e g i s t r a CKN p a r c . c . 1 5 1 1 / 3 , 1 5 1 1 / 3 1 , 1511/32,
1511/33, 1511/34, 1511/35, 1511/36, 1511/39, 1 5 1 1 / 1 5 2 , 1511/155 p o d i a p r o t o k o l u c. 11 88
0126 14 00 o z v e r e n i n e h n u t e l n e h o m a j e t k u , Z-19002/14
3

LBG a r e n a

s.r.o.,

P r i b i n o v a 25, B r a t i s l a v a , PSC 811 09,
ICO:
46674357
Spoluvlastnicky podiel:

SR
0/0

Jne udaj'e
K v l a s t n i k o v i c. 1 j e s p r a v a k n e h n u t e l n o s t i na p a r c e l n e c i s l o 1511/3, 1511/31, 1511/32,
1511/33, 1511/34, 1511/35, 1511/36, 1511/39, 1511/152, 1511/155 p o d i a z m l u v y o najrae
c.53/2014 do 06.11.2044

CAST C: TARCHY
Tarchy

nevyziadane

Ine udaje
Bez

zapisu.
* * *

Vyholovene programoin W I S K A N - V U G K 2003-9

Ostatne ine udaje nevyziadane

* * *

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
financn^ oddelenie
Primacialne nam. 1, P. 0 . Box 192, 814 99 Bratislava 1

Oddelenie spravy nehnuternosti
335234/2015
TU

V^S list Cislo

Nage Cfslo

Vybavuje/linka

Bratislava

M A G S S N M 42148/2015/310871

M A G S FIN 34289/2015/335225

Mgr.Synakov4/476

17.09,2015

Vec
Oznamenie o pohrad^vkach - aktualizAcia
Na zaklade VaSej ziadosti vo veci vyCislenia pohradavok, Vam tymto oznamujeme, ze
V dostupnych dokladoch a informdcidch, ktore boli dorucene na financne oddelenie k datumu
17.09.2015 evidujeme zostatokpohl'adavok voci:
Mestska cast' Bratislava - Raca, ICO: 00304557
v lehote splatnosti:
180,88 Eur
(splatne dna:15.10.2015, V S 20151006, sanacia zvierat)
po lehote splatnosti:
40,10 Eur
(splatne dna:31.07.2002, V S 200433, najom)
po lehote splatnosti:
180,88 Eur (splatne dna:15.09.2015, V S 20150906, sanacia zvierat)

Zaroven si Vdm dovol'ujeme pripomenut', ze financne oddelenie nedisponuje datahdzou
platcov dani a miestnom poplatku za komundlne odpady a drobne stavebne odpady. Vo vec
zistenia danovych poMaddvok a poplatkov Je potrebne sa obrdtif na oddelenie miestnych dani
a poplatkov magistrdtu.
S pozdravom
P r i i n a i r i i ^ l a e iv.wa. i
^814 SQ B r n !, i s 1 s/ V h

Ing. Radoslav Kasanc er
veduci finanfineho oddelt nia

Primacialne ndm. I. IV. poschodie. C. dverl 426
TELEF6N

FAX

BANKOVfe S P O J E N I E

\tO

INTERNET

E-MAIL

02/59 35 65 03

02/59 35 63 91

C S O B : 25829413/7500

603 481

www.bratislava.sk

financne@bratislava.sk

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie miestnych dani a poplatkov
Blagoevova9, P. 0 . Box 76, 850 05 Bratislava 55

SNM
JUDr. Jana Dunckova
TU
M A G 317682/2015

Vas list cislo/zo dna
M A G S S N M 42148/2015

Nase cislo
M A G S S N M 317681/2015

Vybavuje/linka
Hajso/903

Bratislava
11.08.2015

Vec:

Odpoved' na ziadosf o informaciu

Na zaklade Vasej ziadosti Vam v zmysle §11 ods. 6 zakona c. 563/2009 Z. z. o sprave dani
(danovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zakonov oznamujeme, ze oddelenie
miestnych dani a poplatkov neeviduje voci ziadatel'ovi: Mestska cast' Bratislava - Raca, ICO
00304557 ziadne pohl'adavky.

S pozdravom

Maqi?*-'^

600^5

•-'-^vrlr.-, • r ' e E t a S R

£i I . . . . ' ! V i

a

i* &5

Ing. Peter Michalicka
veduci oddelenia

Blagoevova 9. Hi. poschodie
TELEFON

FAX

BANKOVE

02/59 35 69 00

02/59 35 69 71

CSOB: 25829413/7500

SPOJENIE

iCO

INTERNET

E-MAIL

603 481

w^^'bratLsl3va.5;k

dane@bratislava.sk

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
č. 07 83 0... 15 00
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta
peňažný ústav:
ČSOB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT):
CEKOSKBX
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Mestská časť Bratislava – Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Petrom Pilinským – starostom
IČO: 304557
DIČ:...........................................
Bankové spojenie:.........................................
Číslo účtu:.....................................................
Číslo telefónu:..............................................
E-mail:..........................................................
(ďalej len „nájomca“)
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov nasledovnú zmluvu o nájme nebytových
priestorov
na Dopravnej 57
v Bratislave
Čl. I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok
jednopodlažnú stavbu (nebytové priestory vo výmere 856,18 m2) na Dopravnej 57,
súpisné číslo 3038, orientačné číslo 1593, v Bratislave, k. ú. Rača, na pozemku registra
„C“ parc. č. 4778/2 a pozemky registra „C“ parc. č. 4778/2 vo výmere 2 403 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a parc. č. 4778/3 vo výmere 609 m2, druh pozemku ostatná
plocha( ďalej len „predmet nájmu“), zapísané na LV č. 1628.

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 prevádzkovanie Domu služieb.

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 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 10 rokov a začne plynúť dňom nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy v súlade s Čl. X ods. 7 tejto zmluvy.
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 10.750,40 Eur ročne.
2.

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

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. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady všetky služby súvisiace s nájmom,
vrátane zabezpečenia dodávky a merania 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, a to
samostatnými zmluvami uzatvorenými s dodávateľmi týchto služieb do 30 dní odo dňa
podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a kópie týchto zmlúv predložiť
prenajímateľovi do 10 dní od ich uzatvorenia. Nájomca sa ďalej zaväzuje zabezpečiť
správu predmetu nájmu (ako napr. dodávku médií podnájomcom, určiť zálohové platby
za služby spojené s nájmom aj pre podnájomcov, vyúčtovať zálohové platby aj
podnájomcom a pod.) sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu. Nájomca sa zaväzuje
rovnopis zmluvy o správe predložiť prenajímateľovi v lehote do 30 dní od účinnosti tejto
zmluvy. Za nesplnenie každej 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.
7.

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.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa tejto
zmluvy do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo splatnej
dlžnej sumy za každý deň omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania
podľa § 517 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
9.

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. Nájom skončí uplynutím doby uvedenej v čl. II.
2. Pred uplynutím dojednanej doby sa nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných
strán, písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.
3. V písomnej dohode o zániku nájmu sa uvedie deň, ku ktorému sa nájom skončí. Ak deň
ukončenia nájmu nie je v dohode uvedený, skončí sa nájom dňom nasledujúcim po dni,
keď bola písomná dohoda uzavretá.
4. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu 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.

5. 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) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté
o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu, alebo o odstránení stavby,
alebo
e) nájomca poruší povinnosť uvedenú v Čl. V ods. 3. tejto zmluvy
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.
6. Možnosť odstúpenia od tejto 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 najneskôr do 3 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.
8. V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 7. tohto článku, má prenajímateľ tiež právo
vypratať predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie,
prípadne tovar, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú, do úschovy. Za týmto účelom je
prenajímateľ oprávnený :
a) vstúpiť do predmetu nájmu spôsobom primeraným okolnostiam, t. zn. v prípade
potreby aj za pomoci odstránenia prekážok (výmena zámkov a pod.),
b) zabezpečiť prerušenie dodávky elektrickej energie, vody prípadne iných médií do
predmetu nájmu.
Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr
do 3 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.

2. 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.
3.

Nájomca sa zaväzuje vykonávať úpravy, opravy a údržbu predmetu nájmu na vlastné
náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa ako aj znášať náklady
spôsobené neprimeraným užívaním predmetu nájmu.

4.

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

5.

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 Rača 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.

6.

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.

7. Nájomca sa zaväzuje uskutočňovať prípadné zásobovanie v súlade s povolením príslušného
úradu.
8. Nájomca má právo na primerané označenie predmetu nájmu na priečelí objektu, v ktorom
sa predmet nájmu nachádza, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa
a príslušného pamiatkového úradu.
9. Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za
škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla.
10. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti prvej a
druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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
s výnimkou
zmlúv
o podnájme
nehnuteľností
uzatvorených
do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to:
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 01/2007, podnájomník Slovenská Pošta,
a.s., ročné nájomné vo výške 685,00 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie pošty

- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 61/2007, podnájomník Ing. Miroslav
Pechar – MP REKLAMA, ročné nájomné vo výške 1.838,15 Eur, účel nájmu:
prevádzkovanie tlačiarne a výroba reklamy
- Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2003, podnájomník Mgr. Mária
Koporcová, ročné nájomné vo výške 904,53 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie lekárne
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 25/2012, podnájomník Renáta
Kodajová, ročné nájomné vo výške 1.111,96 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie
kozmetického salónu a nechtového štúdia
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 108/2010, podnájomník Jaroslav
Kuchár, ročné nájomné vo výške 1.496,40 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie fotoateliéru
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov, podnájomník MWM plast, s.r.o., ročné
nájomné vo výške 2.265,60 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie predajne plastových
a hliníkových okien, interiérových a exteriérových dverí, doplnkov a služieb s nimi
spojených
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 308/2013, podnájomník GOBA, s.r.o.,
ročné nájomné vo výške 422,20 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie predajne s bytovými
doplnkami a darčekovými predmetmi
- Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 19/2011, podnájomník Mária Mikóczy
„Made by Hand“, ročné nájomné vo výške 2.392, 60 Eur, účel nájmu: obuvnícka dielňa
a oprava obuvi
- Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2015,podnájomník U Pupkáča s.r.o.,
ročné nájomné vo výške 3.477,20 Eur, účel nájmu: prevádzkovanie reštauračného
charakteru, pizzeria spojená s rýchlym občerstvením
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. 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.
2. 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 20 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 ............................

........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

...............................................................
Mgr. Peter Pilinský
starosta mestskej časti Bratislava – Rača

