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Kód uzn.: 5.3 
5.3.2 
5.3.5 

Návrh uznesenia 
 
     Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v stavbe Plavárne 
Pasienky, súpisné číslo 3077, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 15123/10 v Bratislave, v k. ú. 
Nové Mesto, na Junáckej ulici č. 4, vo výmere 55,07 m2, pre Slovenskú plaveckú federáciu, 
Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO 36068764, na dobu neurčitú, za ročné nájomné 3.854,90 Eur 
bez dane z pridanej hodnoty, 
 
s podmienkou: 
 
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 
nebude podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, tieto uhradí najneskôr päť 
kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 
 
 
PREDMET:  
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú 
federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 
NÁJOMCA:   
Slovenská plavecká federácia, Junácka ul. 6, 832 80 Bratislava, IČO 36068764 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTI: 
Nebytový priestor vo výmere 55,07 m2 v stavbe Plavárne Pasienky, súp. č. 3077 na pozemku parc. 
č. 15123/10 na Junáckej 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto. Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 1, je 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe STARZu na základe Protokolu č. 11 84 
0256 99 00 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy Správy telovýchovných 
a rekreačných zariadení zo dňa 10. 05. 1999. 
 
ÚČEL:  
Skladové priestory na uskladnenie plaveckých pomôcok a materiálu na organizovanie športových 
podujatí v plaveckých športoch nájomcu a ostatných športových klubov. 
 
DOBA NÁJMU:  
Na dobu neurčitú 
 
NÁJOMNÉ: 
3.854,90 Eur ročne, tzn. 70,00 Eur/m2/rok bez dane z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa bude 
účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.  
Podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 
01. 11. 2011, ktorým sa ustanovujú ceny nájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
tabuľka č. 100 je výška nájomného v lokalite Nové Mesto: 
• 70,00 Eur/m2rok, čo pri výmere 55,07 m2 predstavuje sumu 3.854,90 Eur bez dane z pridanej  

hodnoty (podľa tabuľky 100, položka 23a – výrobná a skladová činnosť). K cene nájmu sa 
bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 

 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
      Slovenská plavecká federácia listom č. j. vl-321/15 zo dňa 13. 04. 2015 požiadala STARZ 
o dlhodobý prenájom dvoch miestností o výmere 55,07 m2 v objekte Plavárne Pasienky na 
Junáckej 4 v Bratislave pre účely uskladnenia technických zariadení – časomiery OMEGA, 
svetelného panelu, ozvučenia a ďalšieho materiálu, ktorý využíva pri organizovaní plaveckých 
športových podujatí. 
 
       Slovenská plavecká federácia dlhodobo využívala a bude využívať objekt Plavárne Pasienky 
na športovú prípravu a organizovanie domácich a medzinárodných športových podujatí 
v plaveckých športoch. 
 
       Predmetné priestory sa nachádzajú v suteréne objektu Plavárne Pasienky, nie je k nim priamy 
prístup z verejného priestranstva a v súčasnej dobe nie sú využívané na prevádzkové účely. 
Slovenská plavecká federácia organizuje na Plavárni Pasienky v priemere 6 – 8 športových 
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podujatí ročne, na ktoré potrebuje technické zariadenia, ktoré by chcela uskladniť v objekte 
STARZu.  
 
     Slovenská plavecká federácia nemá žiadne nevyrovnané záväzky voči STARZu.  
 
      Nebytové priestory, ktoré budú po schválení prenajaté, boli v minulom období nevyužité. Po 
ich prenajatí sa zvýšia príjmy STARZu z nájomného nasledovne: 
1. predpokladané príjmy za obdobie od 01. 08. 2015 do 31. 12. 2015 – 1.606,20 Eur bez DPH,  
2. predpokladané ročné príjmy za rok 2016 – 3.854,88 Eur bez DPH.  
Ďalším prínosom budúceho nájmu bude zvýšenie využiteľnosti priestorov na Plavárni Pasienky 
a vytvorenie lepších podmienok pre Slovenskú plaveckú federáciu a ostatné športové kluby pri 
organizovaní plaveckých športových podujatí s domácou a najmä zahraničnou účasťou.  
 
     Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme návrh na nájom nebytových priestorov 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto na Junáckej ul. 4 pre Slovenskú plaveckú federáciu ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, ktorého účelom bude uskladnenie technických zariadení 
a materiálu, potrebného pri organizovaní plaveckých športových podujatí. 
 
STANOVISKÁ ODDELENÍ: 
Materiál bol prerokovaní s Oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
STARZ požiadal dňa 19. 05. 2015 o stanovisko Oddelenie legislatívno-právne Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. Pripomienky oddelenia k návrhu nájomnej zmluvy boli 
zapracované do materiálu.  
Stanovisko finančného oddelenia je uvedené v prílohe tohto materiálu ako Doložka vplyvov.  
 
Pravidelná porada primátora na svojom zasadnutí dňa 26. 05. 2015 uložila predložiť materiál na 
rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, pre školstvo, 
vzdelávanie a šport, mestskej rady 11. 06. 2015, mestského zastupiteľstva 25. 06. 2015 
s pripomienkou zapracovať do návrhu uznesenia podmienku uhradenia všetkých neuhradených 
záväzkov.  
 
Hlavné mesto SR Bratislava a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

SR Bratislavy podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverejnili dňa 02. 06. 2015 na internete a na úradnej tabuli svoj zámer 

prenajať uvedené nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta MsZ konaného dňa 08. 06. 2015. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 105/2015 zo dňa 11. 06. 2015 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni 

Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa. 
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Príloha č. 3 
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Príloha č. 4 
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Príloha č. 5 
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Príloha č. 6 
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Príloha č. 7 
Kópia katastrálnej mapy 
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Príloha č. 8 
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Príloha č. 9 
Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov č.    /2015 

 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ:     Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

   Slovenskej republiky Bratislavy 
                           Sídlo: 831 04 Bratislava, Junácka 4 
                           Zastúpená: Ing. Jozefom Chynoranským, riaditeľom 
                           IČO: 00 179 663 
                           DIČ: 2020801695     
                           IČ DPH: SK2020801695 
                           príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom SR Bratislava na   
                           základe zriaďovacej listiny zo dňa 16. 11. 2006  
                           Bankové spojenie: doplniť 
                           Číslo účtu:  doplniť 
                           IBAN:  doplniť 
                           BIC: doplniť  
                           (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „STARZ“) 
 
Nájomca:            Slovenská plavecká federácia  
                            Sídlo: 832 80 Bratislava, Junácka 6 
                            Zastúpená: Mgr. Irenou Adámkovou, prezidentkou SPF 
                            IČO: 36 068 764  
                            DIČ: 2021658199 
                            Bankové spojenie: doplniť 
                            Číslo účtu:  doplniť 
                            IBAN:  doplniť 
                            BIC: doplniť  
                            Zapísaný v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR  
                            č. spisu VVS/1-900/90-320-7, zo dňa 07.05.2012 
                            (ďalej len „nájomca“ alebo „SPF“) 
                            (spolu aj „zmluvné strany“) 
 

u z a t v á r a j ú 
 
po vzájomnej dohode v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov nasledovnú zmluvu o nájme nebytových priestorov v objekte Plavárne 
Pasienky, Junácka ul. 4 v Bratislave.  
 

Článok I. 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ z titulu správy prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok nebytové 

priestory o ploche 55,07 m2 nachádzajúce sa v suteréne stavby Plavárne Pasienky, Junácka ul. 
č. 4 v Bratislave, súpisné č. 3077 na pozemku parc. č. 15123/10, k. ú. Nové Mesto (ďalej len 
„predmet nájmu“). Nehnuteľnosť je zapísaná na LV 1. Špecifikácia predmetu nájmu je 
uvedená v neoddeliteľnej prílohe č. 1, písm. A. Pôdorys predmetu nájmu je neoddeliteľnou 
prílohou č. 2 tejto zmluvy. 
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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 s výnimkou vlastníckeho práva Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a vecného bremena podľa listu vlastníctva č. 1.  
 

3. Účelom nájmu podľa tejto zmluvy je užívanie nebytových priestorov ako skladu.  
 

4. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 
zmluve a v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. Za porušenie 
tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
17,00 Eur (slovom: sedemnásť eur) za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
5. 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.  
 

Článok II.  
Doba nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začína dňom účinnosti tejto zmluvy v súlade s čl. IX 

ods. 7 tejto zmluvy.  
 

Článok III.  
Úhrada za nájom a služby a spôsob jeho platenia 

 
1. Nájomné za predmet nájmu vo výmere 55,07 m2 je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách, dohodou zmluvných strán vo výške 3.854,90 Eur (slovom: tritisíc 
osemstopäťdesiatštyri eur a deväťdesiat centov) ročne bez DPH. K cene nájmu sa bude 
účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Špecifikácia výšky 
nájomného je uvedená vo výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 písm. B 
tejto zmluvy. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné mesačne, vždy do 5. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca vo výške 321,24 Eur (slovom: tristodvadsaťjeden eur a dvadsaťštyri centov) bez DPH. 
K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 
Mesačné nájomné a daň z pridanej hodnoty bude nájomca platiť na základe dohody o platbách 
nájomného podpísanej zmluvnými stranami počas platnosti tejto zmluvy podľa § 75 ods.2 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na účet 
prenajímateľa č.: ......................................, BIC/SWIFT: ........................., variabilný symbol VS: 
....2015 v banke.........................  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01. 04. (od 

1.apríla 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 
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nájomnej zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po 
splatnosti nájomného za mesiac apríl príslušného kalendárneho roka, nájomca sa zaväzuje 
zaplatiť rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 
pätnásť (15) dní od doručenia oznámenia.  
 

4. Prenajímateľ zabezpečí pre nájomcu dodávku elektrickej energie, vodné, stočné a TÚV 
v predmete nájmu. 

 
5. Nájomca sa zaväzuje hradiť na základe vystavenej faktúry mesačne podľa skutočnej spotreby 

náklady na spotrebu elektrickej energie, TÚV, vodné a stočné so splatnosťou 14 dní odo dňa 
vystavenia faktúry. 

 
6. 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.  

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

prenajímateľa.  
 
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 zaplatiť úrok 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.  
 

Článok IV. 
Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy 

 
1. Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek dohodou. 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.  

 
2. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať zmluvu kedykoľvek podľa § 10 zákona č. 116/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu, pričom sa dohodli, že výpovedná 
lehota je tri mesiace  a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane.  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy bez 

predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči 
nájomcovi v prípade ak: 
a) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako tridsať (30) dní, alebo  
b) nájomca užíva predmet nájmu na iný účel ako je dohodnutý touto zmluvou, alebo 
c) nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe, alebo  
d) bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté o zmenách stavby alebo o odstránení 

stavby. 
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V prípadoch odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší dňom, kedy prejav vôle o odstúpení jednej 
zmluvnej strany bude doručený druhej zmluvnej strane v súlade s čl. VII. tejto zmluvy. Na 
tieto prípady sa vzťahuje postup podľa ods. 6. tohto článku.  

 
4. Možnosť odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.  
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku 

neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi najneskôr do troch (3) dní po poslednom dni 
nájmu, má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu a nájomca má povinnosť zaplatiť 
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň, nasledujúci po 
dni, v ktorom sa predmet nájmu má odovzdať, a to až do skutočného odovzdania a podpísania 
protokolu o prebratí predmetu nájmu prenajímateľom. Uhradením zmluvnej pokuty sa 
nájomca nezbavuje povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu 
vo výške nájomného a nákladov na služby spojené s nájmom. Zmluvná pokuta sa v týchto 
prípadoch do náhrady škody nezapočítava.  

 
6. V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 5 tohto článku, má prenajímateľ právo vypratať 

predmet nájmu 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, tzn. 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.   
 

Článok V. 
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 
1. Protokol o stave predmetu nájmu a jeho fyzickom odovzdaní nájomcovi (ďalej len „preberací 

protokol“) vyhotovia a podpíšu zmluvné strany najneskôr v deň odovzdania predmetu nájmu do 
užívania nájomcovi, najneskôr do troch (3) dní po začiatku doby nájmu, a to v termíne 
dohodnutom zmluvnými stranami pri podpise tejto zmluvy. Preberací protokol bude podpísaný 
v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Súčasťou preberacieho 
protokolu bude popis technického stavu predmetu nájmu a stav meračov jednotlivých 
energetických médií.  
 

2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do troch (3) 
dní od ukončenia nájmu v pôvodnom stave s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu, pričom 
sa za pôvodný stav považuje aj stav vrátane odsúhlasených zmien. V tomto termíne zmluvné 
strany podpíšu protokol o spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom 
prenajímateľovi.  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca 

vykonávať na vlastné náklady len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa 
a schválení príslušným stavebným úradom, v prípade, že súhlas stavebného úradu bude 
potrebný.  

 
4. Nájomca sa zaväzuje realizovať opravy predmetu nájmu výlučne na vlastné náklady na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. V prípade potreby sa nájomca zaväzuje 
zriadiť si na vlastné náklady samostatné odberné miesta médií.  
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5. Nájomca nie je oprávnený počas doby nájmu vykonávať odpisy z predmetu nájmu a odpisy 
z technického zhodnotenia.  

 
6. Nájomca 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 správcu 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 Nové Mesto, týkajúcich sa najmä udržiavania 
čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na 
území Hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
7. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene došlo, 

oznámiť písomne prenajímateľovi každú zmenu týkajúcu sa svojej právnej subjektivity (ako 
napr. zmena právnej formy, zmena štatutárneho zástupcu, zmena sídla a pod.), ako aj iné 
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.  

 
8. Nájomca je oprávnený používať vlastné elektrické spotrebiče, motory, predlžovacie káble iba 

v zmysle STN 331610 len s platnou odbornou prehliadkou (revíznou správou). Nájomca sa 
zaväzuje predložiť prenajímateľovi záznamy z odborných prehliadok všetkých elektrických 
spotrebičov vo vlastníctve nájomcu, ktoré budú používané v predmete nájmu, v lehote do 
jedného (1) kalendárneho mesiaca od uzavretia tejto zmluvy a v prípade rozšírenia počtu 
elektrických spotrebičov do štrnástich (14) dní od vykonania odbornej prehliadky elektrických 
spotrebičov vo vlastníctve nájomcu. V prípade vzniku škody v dôsledku používania vecí 
vyššie uvedených, zodpovedá nájomca prenajímateľovi za spôsobenú škodu.  

 
9. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok Plavárne Pasienky, Junácka 4 

v Bratislave, pričom jeho opakované porušovanie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.  
 

10. Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za 
škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla. 

 
11. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa bude riadiť ustanoveniami VI. časti prvej a 

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 

12. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 
prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
13. Prenajímateľ sa zaväzuje:  

a) odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie,   
b) umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou 

a zabezpečiť mu nerušený výkon práv spojených s nájmom, takisto je povinný riadne 
a včas poskytovať nájomcovi služby, na ktoré sa zaviazal.  
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14. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup do prenajatých priestorov a vykonať kontrolu, či 
nájomca užíva predmet nájmu v súlade s účelom a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.  

 
Článok VI. 
Podnájom 

 
1. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu, alebo inej 

dispozície, tretej osobe.  
 

Článok VII. 
Doručovanie 

 
1. Prenajímateľ resp. nájomca 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: 
a) miestom doručenia nájomcu: adresa nájomcu uvedená v záhlaví tejto zmluvy, alebo 

miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu zastihnutá, 
b) miestom doručenia prenajímateľa: sídlo prenajímateľa podľa aktuálnej zriaďovacej listiny, 

a to Junácka 4, 831 04 Bratislava 3.  
 

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. 

 
Článok 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:  
a) nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, 

podpisujúci je osoba oprávnená konať v menej nájomcu a nájomca nemá žiadne dcérske 
spoločnosti,  

b) nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo 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 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 z tejto zmluvy. 
 

2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1 tohto článku ukážu ako 
nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 



31 
 

 

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.  

 
Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento nájom bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení uznesením  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. ....../2015 zo dňa xx. xx. 2015, 
ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 3.  

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody  

formou  písomného dodatku, alebo v prípadoch, kedy to bude vyplývať zo zmien a doplnkov 
všeobecne záväzných právnych predpisov s výnimkou zmien dohodnutej výšky nájomného 
a úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré je možné zmeniť na základe 
jednostranného prejavu vôle prenajímateľa spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. 

 
3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia ustanovenia zákona č. 116/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy. 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 tridsiatich (30) dní odo dňa 
doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

 
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.  
 
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 
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa čl. I. 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).  
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8. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť článku IV ods. 4 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:  
 
 
...................................................                                            ......................................................... 
       Mgr. Irena Adámková                                                               Ing. Jozef Chynoranský 
         prezidentka SPF                                                                           riaditeľ STARZ 
 
 
 
Zmluva zverejnená dňa ................................ 
 
 
 
 
Prílohy: 
1.Špecifikácia priestorov, výpočtový list nájomného 
2. Pôdorys predmetu nájmu 
3. Odpis uznesenia MsZ č.     /2015 zo dňa xx. xx. 2015 
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Príloha č. 1 k Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č.   /2015 

 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ:     Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
                           Slovenskej republiky Bratislavy 
                           831 04 Bratislava, Junácka 4 
                           Zastúpená Ing. Jozefom Chynoranským, riaditeľom 
Nájomca:           Slovenská plavecká federácia  
                           832 80 Bratislava, Junácka 6  
                           Zastúpená Mgr. Irenou Adámkovou, prezidentkou 
 

 
Špecifikácia priestorov, výpočtový list nájomného 

 
A. Špecifikácia priestorov 

 
č. miestnosti účel využitia       výmera v m2 

24  skladový priestor      18,90 
25  skladový priestor      36,17 
Nebytové priestory spolu:       55,07 
 

B. Výpočtový list nájomného 
 
Prenajaté priestory plocha v m2 Sadzba nájomného Ročná úhrada  Mesačná úhrada 

                         v Eur/m2/rok  nájomného v Eur  nájomného v Eur 

 
skladové priestory 55,07  70,00   3.854,90  321,24 

Úhrada za nájom bez DPH:    3.854,90  321,24 
K cene nájomného sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov 
 
V Bratislave, dňa .................... 
 
 
...................................................                                            ......................................................... 
       Mgr. Irena Adámková                                                               Ing. Jozef Chynoranský 
         prezidentka SPF                                                                           riaditeľ STARZ 
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Príloha č. 2 k Zmluve o nájme 
nebytových priestorov č.   /2015 

Pôdorys predmetu nájmu 
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Príloha č. 10 

Fotodokumentácia predmetu nájmu 
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Príloha č. 11 
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Príloha č. 12 
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Príloha č. 13 

 


