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Návrh uznesenia: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 

 

A.                                                           schvaľuje 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

predĺženie nájomnej zmluvy s HK Ružinov, a.s., Ružinovská č. 4, týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4,821 01  

Bratislava, predmetom ktorej bude nehnuteľný majetok zverený do správy Ružinovského 
športového klubu, Mierová 21, 827 05  Bratislava: a to nebytové priestory ľadovú plochu 

a nebytové priestory – 8 šatní so skladovými priestormi a s príslušnými sociálnymi 
zariadeniami a kancelária, ktoré sú umiestnené v suteréne budovy zimného štadióna, tribúny 

a ochozy na účely hokejovej prípravy a tréningu športovcov za nájomné 0,03 EUR/mesiac, na 
dobu určitú od 1.11.2014 do 31.10.2015. 

 

        B.                                                          ukladá 

Kataríne Felcánovej, poverenej riaditeľke  RŠK 

uzavrieť zmluvu. 

 

         T: do 31.10.2014 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon Slovenskej republiky národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podľa § 9a ods. 9) tohto zákona sa upravujú spôsoby nájmu majetku obcí nasledovne: 

(9) Ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je 
obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za 
také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na 
dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem 

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, 

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní 
v kalendárnom mesiaci, 

c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 
musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli 
a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 
zverejnený počas celej tejto doby. 

 

Ružinovský športový klub má vo svojej správe objekt Zimný štadión na Ružinovskej ul č. 4 
v Bratislave. Časť predmetného objektu je od roku 2004 prenajatý HK Ružinov, a.s., 
konkrétne ľadová plocha a nebytové priestory – 8 šatní so skladovými priestormi 
a s príslušnými sociálnymi zariadeniami a kancelária, ktoré sú umiestnené v suteréne budovy 
zimného štadióna, tribúny a ochozy. 

HK Ružinov, a.s požiadala o predĺženie právneho vzťahu k nebytovým priestorom, ľadovú 
plochu a nebytové priestory – 8 šatní so skladovými priestormi a s príslušnými sociálnymi 
zariadeniami a kancelária, ktoré sú umiestnené v suteréne budovy zimného štadióna, tribúny 
a ochozy za účelom hokejovej prípravy a tréningu športovcov a to najmä detí a mládeže, 
presadzujú šport a zdravý životný štýl verejnosti prostredníctvom aktivít, ktoré vykonávajú 
a ktoré majú záujem vykonávať aj naďalej. HK Ružinov, a.s. bola v sezóne 2013/2014 
poskytnutá ľadová plocha v priemere 225 000,- EUR/rok. 

HK Ružinov, a.s. podalo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy a na základe tejto žiadosti 
navrhujeme predlžiť nájomnú zmluvu za pôvodných podmienok a to za nájomné 0,03 
EUR/m2/mesiac, na dobu určitú od 1.11.2014 do 31.10.2015. Je pre nich dôležité mať 
dôsledne upravené predpoklady pre ich stabilnú budúcu činnosť. Jedným z významných 
predpokladov ďalšej činnosti je zmluvné zabezpečenie hlavných priestorov výkonu ich aktivít 
a s tým súvisiacich činností. 
 

 



HKRUZINOV 
'99 Bratislava, a's'

so sidlorn: RuZinovsk64,821 01 Bratislava' lCO: 35 906 871

zdpis v 
"u"rt"-J.1l* 

t.gitniciilt*ert" tu

J J zoty

r' €L,

FJratislava, dia 6. 3. Z0l4

Zta.UOSt O PREDLZENIE ZMLLrlry ONAJME NEBYTOV''fCH PRIESTOROV

A ZMLU\ry O PRENAJME REKLAMN:fCTT PIoCTT

R uZinovskli SPortovi klub
I\{ierov6 2l
821 50 Bratislava

predstavenstva

Dodatok d.

Dodatok d.

'99 Bratisiava, a.s. (d'alej ailenako"HK

organiz6ciou RuZinovsky Sportovi klub

/4

/,8

Yftleny P6nl YhLen| Pani,

,y srivislosti s vykonom cinnosti spolodnosti HK RUZINOV

.RL|ZINOT\ uzatvorila HK RUZINOV s prispevkovou

nasledovnd zmiuvl':

l. Zmluva o n6jme nebytovfch priestorov zo dila 15'11'2004, ktorej predmetom je pren6jom

l,adovejplochyavybranj,chnebyto.jchpriestorovZimnlhoitadi6naVladimiraDzuri|lu,

2 .Zrn luvaopren i jmerek lamnj ,chp l6ch ,k to re jp redmetorn jepren5 jomrek lamn; ichp l6ch
v priestoroch z*ngr-lo stadiona vladimira Dzurillu a na fas6de tohto Stadi6na'

Obe ryssie uvedene zmlury sfi uzatvoren6 na dobu urditu, do 3l'10'2014 s moZnost'ou ich prediZenia'

a to na z6klade dohody zmiuvnych strin vo forme pisomn€ho dodatku'

Nakolto HK RTJZINOV sa dlhodobo venuje aktivnej hokejovej priprave a tr61i1s.u 5portovcov' a to

najrnii detf a ml6deze u p'"'uJtig".sport azdratlt'zi""ittv srytu"i"ittotti prostrednicwom-aktivit' ktor6

vyko.6va aktore *a';;j;; vykon6vat' aj nad'alej,'ie pre n6s. d6leZit6 rnat' ddsledne upravene

oredpoklady pre nasu stabilnir buitrcu e innorf . l"J 
"*i 

)vyznamnych predpokladov d'al5ej dinnosti je

zmluvn6 zabezpedenie hlavnych priestorov 4'kon' ysltrt akivit' a s r,-rn srivisiacich d':l:-s.:l

Vzlrl,adom *a uvedend, si V6s preto dovol'ujeme poZiadat'oprediZenie doby nAjrnu' ato za trvanla

zmluvn6ho 'ztahu podl'a podmienok do5'Jdn"'y:tit 
"j"Onotliq!'ch 

zmluv6ch a ich pripadnl'ch

zil azni ch priloh6ch al ebo dodatkoch'

ZSroveris iV6rnvpri lohedovoi 'ujemepri loZit 'n6vrhydodatkovkzmluv6mpodl 'aboduia2'ktoreby
v pripacle V6Sho raru*r-" rpotodngj aor]oav,'ioii Jopmene o dohodnutir dobu n6jmu' Dovol'ujeme si

V6s tieZ poZiadar'o zaslanieV65ho stanovistl-tJi"aiZ-*niu doby n6'jrnu ua na5u adtesu uvedenir

v zihlavi tejto ziadosti.

S [rctou,

$ff fllilf_ Y,s,, Bnnshya, r.s.'-#$jifdf$?ff-:""

1 k Zmluve o n6jrne nebytovych priestorov

1 k Zmiuve o pr-endjme reklamnych plOclt



ZJI4iLIJVA o prenr{jme nebytovych priestorov E. lzll3tZ5it.
uzatvorenA v zmysle ust. $ 3 zitkonad. 116/1990 Zb. o n6jme a podnrijme nebyoqfch priestorov v zneni

neskorSich predpisov a v zmysle ust. S 720 Obdianskeho z6konnika

medzi

Prenajimatel'om:
RuZinovsky Sportovf klub

Sfdlo: Mierov6 21,827 05 Bratislava, pr6vna forma-prispevkov6 organizfrcia
v zastripeni: Katarina Felc6nov6, riaditelka RSK
ICO: 36 066 257
DIC: 2021493408
bankov6 spojenie: Tatra banka a.s., Ka5tiel'ska ul., Bratislava
d. irdtu: 2665704028/1100

(ci'alej len,.RSK")

a

Nfjomcom:
HK RuZinov'99 Bratislava, a.s.

Sidlo: RuZinovsk| 4,821 01 Bratislava
V zastupeni: Peter Just, predseda predstavenstva
I ( )O:  35906871
bankov6 spojenie: CSOB, a.s. Bratislava
d. r idtu: 25503193317500

(cfalej len,,uZivatef")

po vz6jomnej dohode uzatvftraj'b tfto Zmluvu o pren6jme nebltovych priestorov
(d'alej len,"zmluva")

itrlnok I.
Predmet nrijmu a jeho fiel

1. Nehnutelnost'Zimny Stadi6n Vladimira Dzurillu, RuZinovsk6 ul. c. 4. Bratislava
(d'alej len zimny Stadi6n)" parc. d. 15294114, sripisne d. 4811, kat. fzemie RuZinov,
LV d. 1666, bola zverena do spr6vy prenajimatel'a Protokolom d. 112003 zo dha
1.8.2003 o zvereni nehnutefn6ho majetku hlavneho mesta SR Bratislava a s nim
srivisiacich pri: a zi:azkov zo strany Mestskej dasti Bratislava - RuZinov ku driu
1 .8 .2003 .

2. Predmetom n6jmu je I'adov6 plocha HALA | - 1624 m2, HALA 2 - 1744 m2

anebytovd priestory - 8 Satni d. 55 - 44,1 m', d. 56 - 45,5 m2, d. 80 - 44"9 m2^ (,.

81 - 45,5m'?. d. 104 - 65,8 ffi', d. 112 - 91,3 m2, (,' 124 - 42,7 m2. skladovd
priestori E. l0?,103, 116. 118, 119 - 7,1 m2lskladovy priestor,prislu3n6 soci6lne
zanadenia a kancelfria (- 2.62 o rozlnere 12,10 m2, ktor6 sir umiestnen6 v suter6ne
budovy zimn6ho 5tadi6na, tribriny a ochozy.



a
J . Prenajimatel prenech6va n6jomcovi uvedeny predmet

irdelom trdningovdho procesu hokejovych druZstiev
stretnuti (d'alej iba Sportovci).

n6jmu do uZivania za
niljomcu a hokejovych

2.

4. Prenajimatel' prehlasuje, Ze I'adovf plocha a prenajate nebytovd priestorv sa
nachhdzajfi v stave spdsobilom na dohodnute uZfvanie. N6jomca prehlasuje, 2e sa
s tymto stavom obozn6mil a berie ho na vedomie.

ilfnok II.
Doba nrijmu a jeho zinik

N6jom podfa tejto zmluvy sauzatvftra na dobu urditri od 01.11.2013 do 31.10.2014
a to v rozsahu maxim6lne 10 hodin denne.

J .

Doba n6jmu uveden6 v ods. 1 tohto dldnku zmluvy m6Ze byt' prediZena. ak sa na
tom fdastnici zmluvy dohodnri vo forme pisomn6ho dodatku k tejto zmluve, pred
ukondenim n6jmu podl'a predch6dzajriceho ods. 1.

N6jom I'adovej plochy a prenajatych nebltovych priestorov skondi uplynutim
dojednanej doby. Pred uplynutim doby n6jmu m6Zu zmluvnd strany zmluvu
vypovedat' iba z d6vodov uvedenych v $ 9 ods. 2 a ods. 3 zitkona t,. l16l11990 Zb.
o n6jme a podn6jme nebytovych priestorov, resp. ukondit' n6jom dohodou
zmluvnfch str6n.

1 .

Cldnok III.
Nfjomn6 a jeho splatnost'

N6jomne za pren6jom I'adovej plochy a neby'tovych priestorov podl'a tejto zmluvy
je stanoven6 pre kateg6riu muZov v zmysle platn6ho cennika prenajimatel'a pre
poskytovand sluZby, na zimnom Stadi6ne Vladimira Dzurillu zo dia
rydandho vzmysle prislu5nyfch ustanoveni zitkona (. 1811996 Z. z. o cen6ch
v zneni neskorSich predpisor'.

N6jomne za prenftjom l'adovej plochy a nebytoqfch priestorov pre druZstv6
hokejovej pripravky. Ziakov, dorastu ajuniorov n6jomcu je stanovene na 0,03
€/mesadne. Je splatn6 do 30. dia v mesiaci prislu5n6ho roku.

a) Zmluvnd strany sa dohodli. Le v pripade fpravy, opravy resp.
rekon5trukcie prenajatych priestorov niijomcom je opriivneny n6jomca tieto
vykonat'len po predch6dzajtcom srihlase prenajimatel'a ato vplnom rozsahu na
n6klady a nebezpedenstvo n6jomcu.
b) Po zrealizovanf pripadnych riprav, opr6v resp. rekon5trukcie prenajatych
priestorov n6jomcom, bude po vz6jomnej dohode zmluvnych str6n vy5ka
n6jomn6ho uveden6 v ods. I tohto dldnku zmluly upraven6 dodatkorn k tejto
zmluv'e.

2 .

1
J .



4.

5 .

1

8 .

2 .

a
J .

4 .

N6jomca sa zavazuje hradit' prenajimatefovi n6jomn6 uvedend v ods. 1 tohto
dl6nku zmluvy mesadne a to vo vf5ke podl'a podtu hodfn, podas ktorych pouZije
n6jomca I'adovir plochu a prenajatd nebltov6 priestory, a to na zitklade faktury
bankovym prevodom v prospech bankovdho irdtu prenajimatefa d.
2665704028/1100, vedendho vpeiaZnom ustave Tatra banka, a.s. KaStielske ul..
Bratislava.

Vyudtovanie nrijomndho uvedeneho v ods. 1 tohto cl6nku zmluvy za prislu5nlf
mesiac predloZf prenajimatel'niijomcovi do 7 dnf po uplynuti prislu5n6ho mesiaca.

6. Zmluvnd strany sa dohodli, Le v pripade ome5kania n6jomcu s rihradou n6jomneho
uveden6ho v ods. I tohto dl6nku zmluvy o viac ako 30 dnf, je prenajimatel'
opr6vnenf ukondit zmluvny vn'ahjeho okamLitym zru5enfm.

V pripade ome5kania n6jomcu s rihradou n6jomn6ho uveden6ho v ods. 1 tohto
dlSnku zmluvy v lehote a sp6sobom uvedenym v tomto dl6nku zmlur,y, je tento
povinny zaplatit' prenajimatelovi zmluvnf pokutu vo vy5ke 0,05 o/o z dlLnej sumy
zakaidy aj zadaty deri ome5kania.

Prenajimatel si vyhradzuje pr6vo v pripade preuk6zatelndho zvySenia cien energif
na zvy5enie n6jomn6ho uveden6ho v ods. 1 tohto dl6nku zmluvy. Zmena
n6jomn6ho medzi zmluvnymi stranami bude rie5en6 formou pisomn6ho dodatku
k tejto zmluve.

Cldnok IV.
Prfva a povinnosti zmluvnych striin

1. Prenajimatel prenech6va ndjomcovi I'adovi plochu a prenajat6 priestory
k Sporlovym podujatiam alebo k tr6ningov6mu procesu podl'a potvrdenej
objedn6vky rozpisu Sportovlfch hodin veducim zimn6ho Stadi6na na kalend6rny
tvZdei.

N6jomca sa zavazuje. Le bude dodrLiavat' v5etky v3eobecne ziwazne pr6vne
predpisy z hl'adiska previldzky zariadenia, bezpednosti ochrany zdravia, poLiarn€1
ochrany, hygieny, predpisy o ochrane majetku a previldzkovf poriadok objektu,
ktory tvori prilohu d. 2.

N6jomca je povinnlf zabezpedit' ochranu majetku a dodrZiavanie distoty
a poriadku vypllfvajfcich z prislu5nych v5eobecne ziwaznych priivnych
predpisov a z prisluSndho v5eobecne zinazneho nariadenia mestskej dasti
Bratislava - RuZinov.

Ndjomca je povinn;f podas uLivaniapredmetu n6jmu zabezpetovat rilohy poZiarnej
ochrany v rozsahu ust . Z6kona d. 31412001 Z. z. o poZiamej ochrane v zneni
neskor5ich predpisov. Pripadnd sankcie za nedodrLanie srivisiacich predpisov hradi
v plnom rozsahu n6jomca.

5. N6jomca preber6 na seba zodpovednosr za svojich zamestnancov. Sportovcov
a n6v5tevnikov. za plnenie povinnosti vyplfvajucich z platnich pr6vnych predpisov



6.

anoriem na fseku ochrany zdravia pri pr6ci, bezpednosti pri pr6ci, ochrany majetku,
prislu5n;ich hygienic\ich predpisov a povinnosti vypl;fvajucich z nariadeni hlavn6ho
mesta SR Bratislavy a mestskej dasti Bratislava - RuZinov, ktor6 sirvisia s uZivanim
predmetu n6jmu. Pripadnd sankcie za nedodrZanie srivisiacich predpisov hradi
v plnom rozsahu n6jomca.

Nfjomca je povinny na vlastne naklady zabezpedt dodrZiavanie pl6nu ochrany
zimn6ho Stadiona pre pripad mimoriadnej udalosti na zimnom Stadi6ne spojenej
s fnikom amoniaku, ktoqf tvori prilohu d. 3 tejto zmluvy.

Pri nesplneni podmienok uvedenych v Cl. IV ods. 2 aL 6. tejto zmluvy n6jomca
zodpoved6 za Skodu, ktor6 v tejto srivislosti vznikla a je povinny uhradit' vSetky
pripadnd d al5ie sankcie. ktore poruSenim povinnosti n6jomcu vzniknf.

N6jomca sa zavazuje zabezpedif disciplinovanost' a v plnom rozsahu zodpovedS za
bezpednost' svojich Sportovcov a nilv5tevnikov svojich podujati.

N6jomca zodpoved6 v plnom rozsahu za v5etky Skody na zdravi a majetku sp6sobene
nim a jeho Sportovcami pri Sportovej dinnosti na prenajatej I'adovej ploche
avprenajatych nebyoqfch priestoroch podl'a Cl. Iods. 2 tejto zmlury azavdzuje sa
ich prenajimatefovi, alebo po5kodenej osobe uhradit'.

l0.N6jomca nie je opr6vneny prenechat'predmet n6jmu do podn6jmu inej osobe bez
pisomn6ho sirhlasu prenaj imatel'a.

7.

8 .

9 .

I l. Rozdelenie prenajalich Sportovych hodin vykon6
n6jomcu. Casovd rozdelenie uLivania I'adovei
priestore so 4-diov;im predstihom.

prenaj imat el na zfklade poZiadaviek
plochy bude vyvesen6 v urdenom

12. N6jomca je povinny dodr1iavat' urdenf dobu hodiny n6jmu, aby nezdrLiaval n6stup
d al5ieho n6jomcu, a aby bol das na ripral'u fadovej plochy. Sportovci nesmf vstupit'
na I'adovri plochu do tej doby, pokial' nie je ukonden6 riprava fadu a stroj na fpravu
ladu neopusti I'adovf plochu.

13. Sportov6 hodina trv6 60 minrit.

14. Vstup na zimny 5tadi6n podas Sportovych hodin je moZn;f maxim6lne 30 mimit pred
zadiatkom Sportovej hodiny a 30 minrit po skondeni Sportovej hodiny musia Sportovci
niijomcu objekt opustit'. pokial' sa n6jomca nedohodne inak s vedricim zimneho
Stadi6na.

15. Kl'fde od prenajatej Satne prevezme nSjomca, alebo nim poverend osoba od vedriceho
zimndho Stadi6na alebo nim poverendho pracovnika a n6jomca zodpovedd za
poriadok, distotu, odloZend veci v Satni a uloZeny materi6l ai po dobu vrdtenia kf irda
vedfcemu zimn6ho Stadi6na alebo nim poveren6mu pracovnikovi, ktory vykonri
kontrolu Satne.



16. V pripade ak sa zavinenim n6jomcu neuskutocni Sportovrl hodina a n6jomca neoznami
pisomne jej odrieknutie prenajimatel'ovi do 48 hodin pred jej konanim, je povinnj
zaplatrt prenajimatel'ovi cehi dohodnutri cenu za jej pren6jom. Pripady mimoriadnych
udalosti pozbavujri obe strany zi:dzkov.

17. Zmluvn6 strany sa dohodli, Le za stratu alebo odcudzenie veci n6jomcu a Sportovcov
n6jomcu uloZen6 v Satni neberie prenajimatef Ziadnu zodpovednost.

l8.Niijomca sa zavazuje vplnom rozsahu zabezpe(it dodrZiavanie prev6dzkovdho
poriadku zimndho Stadi6na podas doby n6jmu podl'a tejto zmluvy a v pripade jeho
poruSenia sa zmluvne strany dohodli, Le prev6dzkovatel' m6 pr6vo vypovedat' ttito
zmluw stym, Ze vypovednii lehota je 3 mesiace azatne plynrit'od prvdho dia
nasledujriceho mesiaca po jej dorudeni n6jomcovi.

19. Upravy, resp. opravy v prenajatych priestoroch n6jomca m6Ze lykonat'len na zfklade
pisomndho srihlasu prenaj imatel'a.

20. Prenajimatel' je povinny udrLiavat'objekt v riadnom auLivania schopnom stave.

21. Prenajimatef je povinny podas doby n6jmuzabezpe(it'zodpovedajircu kvalitu fadu.

22.Prenajimatel' si r,yfuadzuje pr6vo upravit' dobu uZfvania prenajatych nebytovych
priestorov niijomcom podfa tejto zmluvy v pripade ndrokov na uLivanie fadovej
plochy a nebytovych priestorov z d6vodu verejn6ho alebo celospolodensk6mu z6ujmu.

23. Prenajimatel' si r,yhradzuje pr6vo vykiuat z objektu n6jomcu alebo jeho Sportovcov
a n6vStevnikov. ktori napriek upozorneniu nedodrZiavajri disciplinu a prev6dzkov.v
poriadok objektu, resp. prislu5n6 prilvne predpisy a podmienky tejto zmlul-y-.

24.V pripade realizdcie rekon5trukdnych pr6c v priestoroch zimn6ho Stadi6na zo strany
prenajimatel'a sa zmluvn6 strany dohodli, Ze n6jomca umoZni podas doby n6jmu
prenajimatefovi vstup do rekonStruovanych priestorov zimndho Stadi6na na
zab ezp et enie tej to rekon Strukcie.

1
I

itrinok V.
Zfvere6n6 ustanovenia

Pr6va a povinnosti zmluvn;fch strdn neupravene touto zmluvou sa spravujri
prisluSnymi ustanoveniami zdkona d. 11611990 Zb. o n6jme apodn6jme nebyovych
priestorov, prislu3nymi ustanoveniami Obdianskeho zdkonnika a prislu5nymi
ustanoveniami d'alSich pr6vnych predpisov.

Obsah tejto zmluvy mdZe b1t' doplnenlf len pisomnymi dodatkami odsfhlasenymi
Statut6rnymi org6nmi oboch zmluvnych str6n.

2.



J . Tiito zmluva je lyhotovenli v 2 vyhotoveniach, z ktorych
a jeden n6jomca.

Zmluvn6 strany vyhlasujfr, Le si zmluvu pozome
bezqfhradne srihlasia.

jeden obdrLi prenajimatel'

preditali a sjej obsahom
A
a .

5. Zmluva ie uzavret| momentom podpfsania oboma zmluvnymi stranami a nadobrida
irdinnost' nasledujrici def, po jej zverejneni.

Prflohr':

l. Cennik prenajimatel'a za poskytovane sluZby.
2. Previidzkovy poriadok pre Zimny Stadi6n Vl. Dzurillu
3. Pl6n ochrany zimndho Stadi6na

V Bratislave dia
? 5, 1ii. ?01J

RuZinovsky Sportovf klub
Katarfna Felciinov6
Riaditel'ka RSK

. - . -  - - . 9

[]?il.j:FFr,hr}
Peter Just ," ?68i 3f.ffe'8??1*
Predseda predstavenstva
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ZMLUVA  o prenájme nebytových priestorov  č.    /2014/ZŠt. 
uzatvorená v zmysle ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov a v zmysle ust. § 720 Občianskeho zákonníka 
 
 

medzi 
 

 
 

Prenajímateľom: 
Ružinovský športový klub 

Sídlo:   Mierová 21, 827 05  Bratislava, právna forma–príspevková organizácia 
v zastúpení:    Katarína Felcánová, poverená riaditeľka RŠK 
IČO:   36 066 257 
DIČ:   2021493408 
bankové spojenie: Tatra banka a.s., Kaštieľska ul., Bratislava 
č. účtu:   2665704028/1100 
 
(ďalej len „RŠK“) 
 
a  
 
Nájomcom: 
                                   HK Ružinov '99 Bratislava, a.s. 
Sídlo:                      Ružinovská 4, 821 01 Bratislava 
V zastúpení:                Peter Just, predseda predstavenstva   
IČO:   35906871  
bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava 
č. účtu:   255031933/7500 
    
(ďalej len „užívateľ“) 
 

po vzájomnej dohode uzatvárajú túto Zmluvu o prenájme nebytových priestorov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok I. 
Predmet nájmu a jeho účel 

 
1. Nehnuteľnosť Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská ul. č. 4, Bratislava 

(ďalej len zimný štadión), parc. č. 15294/14, súpisné č. 4811, kat. územie Ružinov, 
LV č. 1666, bola zverená do správy prenajímateľa Protokolom č. 1/2003 zo dňa 
1.8.2003 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislava a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov zo strany Mestskej časti Bratislava – Ružinov ku dňu 
1.8.2003. 

 
2. Predmetom nájmu je ľadová plocha a nebytové priestory – 8 šatní so skladovými 

priestormi a s príslušnými sociálnymi zariadeniami a kancelária, ktoré sú 
umiestnené v suteréne budovy zimného štadióna, tribúny a ochozy. 
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3. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi uvedený predmet nájmu do užívania za 
účelom tréningového procesu hokejových družstiev nájomcu (prípravka, juniori, 
dorast, žiaci) a hokejových zápasov nájomcu (ďalej iba športovci). 

 
4. Prenajímateľ prehlasuje, že ľadová plocha a prenajaté nebytové priestory sa 

nachádzajú v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Nájomca prehlasuje, že sa 
s týmto stavom oboznámil a berie ho na vedomie. 

 
 
 

Článok II. 
Doba nájmu a jeho zánik 

 
1. Nájom podľa tejto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú od 01.11.2014 do 31.10.2015 

a to v rozsahu maximálne 60 hodín týždenne. 
 
2. Doba nájmu uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy môže byť predĺžená, ak sa na 

tom účastníci zmluvy dohodnú vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, pred 
ukončením nájmu podľa predchádzajúceho ods. 1. 

 
 
3. Nájom ľadovej plochy a prenajatých nebytových priestorov skončí uplynutím 

dojednanej doby. Pred uplynutím doby nájmu môžu zmluvné strany zmluvu 
vypovedať iba z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 116/11990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov, resp. ukončiť nájom dohodou 
zmluvných strán. 

 
 
 

Článok III. 
Nájomné a jeho splatnosť 

 
1. Nájomné za prenájom ľadovej plochy a nebytových priestorov podľa tejto zmluvy 

je stanovené pre kategóriu mužov v zmysle platného cenníka prenajímateľa pre 
poskytované služby, ktorý tvorí neoddeliteľnú príloh č. 1 tejto zmluvy, na zimnom 
štadióne Vladimíra Dzurillu zo dňa               vydaného v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
2. Nájomné za prenájom ľadovej plochy a nebytových priestorov pre družstvá 

hokejovej prípravky, žiakov, dorastu a juniorov nájomcu je stanovené na 0,03 
€/mesačne. Je splatné do 30. dňa v mesiaci príslušného roku. 

 
 
3. a)         Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade úpravy, opravy resp.      

rekonštrukcie prenajatých priestorov nájomcom je oprávnený nájomca  tieto 
vykonať len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa a to v plnom rozsahu na 
náklady a nebezpečenstvo nájomcu. 
b) Po zrealizovaní prípadných úprav, opráv resp. rekonštrukcie prenajatých  
priestorov nájomcom, bude po vzájomnej dohode zmluvných strán výška 
nájomného uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy upravená dodatkom k tejto 
zmluve. 
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4. Nájomca sa zaväzuje hradiť prenajímateľovi nájomné uvedené v ods. 1 tohto 
článku zmluvy mesačne a to vo výške podľa  počtu hodín, počas ktorých použije 
nájomca ľadovú plochu a prenajaté nebytové priestory, a to na základe faktúry 
bankovým prevodom v prospech bankového účtu prenajímateľa č. 
2665704028/1100, vedeného v peňažnom ústave Tatra banka, a.s. Kaštieľske ul., 
Bratislava. 

 
5. Vyúčtovanie nájomného uvedeného v ods. 1 tohto článku zmluvy za príslušný 

mesiac predloží prenajímateľ nájomcovi do 7 dní po uplynutí príslušného mesiaca. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného 
uvedeného v ods. 1 tohto článku zmluvy o viac ako 30 dní, je prenajímateľ 
oprávnený ukončiť zmluvný vzťah jeho okamžitým zrušením. 

 
7. V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného uvedeného v ods. 1 tohto 

článku zmluvy v lehote a spôsobom uvedeným v tomto článku zmluvy, je tento 
povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 
za každý aj začatý deň omeškania. 

 
8. Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade preukázateľného zvýšenia cien energií 

na zvýšenie nájomného uvedeného v ods. 1 tohto článku zmluvy. Zmena 
nájomného medzi zmluvnými stranami bude riešená formou písomného dodatku 
k tejto zmluve. 

 
 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1.    Prenajímateľ    prenecháva    nájomcovi    ľadovú    plochu   a   prenajaté    priestory    
         k športovým    podujatiam   alebo   k tréningovému    procesu     podľa     potvrdenej  
         objednávky  rozpisu  športových  hodín vedúcim  zimného  štadióna  na  kalendárny  
         týždeň. 
 
2.    Nájomca   sa   zaväzuje,   že   bude  dodržiavať  všetky  všeobecne  záväzné  právne  
         predpisy z hľadiska prevádzky  zariadenia, bezpečnosti  ochrany zdravia,  požiarnej  
         ochrany,  hygieny,  predpisy o ochrane  majetku  a  prevádzkový  poriadok  objektu,  
          ktorý tvorí prílohu č. 2. 
 
3.    Nájomca   je   povinný    zabezpečiť    ochranu    majetku   a   dodržiavanie   čistoty   
         a poriadku    vyplývajúcich    z     príslušných   všeobecne    záväzných     právnych  
         predpisov    a  z   príslušného   všeobecne   záväzného   nariadenia   mestskej   časti  
         Bratislava – Ružinov. 
 
4.    Nájomca je povinný počas užívania predmetu nájmu zabezpečovať úlohy požiarnej 
         ochrany v  rozsahu  ust . Zákona  č. 314/2001  Z. z.  o  požiarnej  ochrane  v  znení  
         neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nedodržanie súvisiacich predpisov hradí  
         v plnom rozsahu nájomca. 
 
 
5. Nájomca preberá na seba zodpovednosť za svojich zamestnancov, športovcov 

a návštevníkov, za plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov 
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a noriem na úseku ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti pri práci, ochrany majetku, 
príslušných hygienických predpisov a povinností vyplývajúcich z nariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré súvisia s užívaním 
predmetu nájmu. Prípadné sankcie za nedodržanie súvisiacich predpisov hradí 
v plnom rozsahu nájomca. 

 
6. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodržiavanie plánu ochrany 

zimného štadióna pre prípad mimoriadnej udalosti na zimnom štadióne spojenej 
s únikom amoniaku, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

 
 
7. Pri nesplnení podmienok uvedených v Čl. IV ods. 2 až 6. tejto zmluvy nájomca 

zodpovedá za škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikla a je povinný uhradiť všetky 
prípadné ďalšie sankcie, ktoré porušením povinností nájomcu vzniknú. 

 
8. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť disciplinovanosť a v plnom rozsahu zodpovedá za 

bezpečnosť svojich športovcov a návštevníkov svojich podujatí. 
 

 
9. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za všetky škody na zdraví a majetku spôsobené 

ním a jeho športovcami pri športovej činnosti na prenajatej ľadovej ploche 
a v prenajatých nebytových priestoroch podľa Čl. I ods. 2 tejto zmluvy a zaväzuje sa 
ich prenajímateľovi, alebo poškodenej osobe uhradiť. 

 
10. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu inej osobe bez 

písomného súhlasu prenajímateľa. 
 

 
11. Rozdelenie prenajatých športových hodín vykoná prenajímateľ na základe požiadaviek 

nájomcu. Časové rozdelenie užívania ľadovej plochy bude vyvesené v určenom 
priestore so 4-dňovým predstihom. 

 
12. Nájomca je povinný dodržiavať určenú dobu hodiny nájmu, aby nezdržiaval nástup 
ďalšieho nájomcu, a aby bol čas na úpravu ľadovej plochy. Športovci nesmú vstúpiť 
na ľadovú plochu do tej doby, pokiaľ nie je ukončená úprava ľadu a stroj na úpravu 
ľadu neopustí ľadovú plochu. 

 
 
13. Športová hodina trvá 60 minút. 
 
14. Vstup na zimný štadión počas športových hodín je možný maximálne 30 minút pred 

začiatkom športovej hodiny a 30 minút po skončení športovej hodiny musia športovci 
nájomcu objekt opustiť, pokiaľ sa nájomca nedohodne inak s vedúcim zimného 
štadióna. 

 
 
15. Kľúče od prenajatej šatne prevezme nájomca, alebo ním poverená osoba od vedúceho 

zimného štadióna alebo ním povereného pracovníka a nájomca zodpovedá za 
poriadok, čistotu, odložené veci v šatni a uložený materiál až po dobu vrátenia kľúča 
vedúcemu zimného štadióna alebo ním poverenému pracovníkovi, ktorý vykoná 
kontrolu šatne. 
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16. V prípade ak sa zavinením nájomcu neuskutoční športová hodina a nájomca neoznámi 
písomne jej odrieknutie prenajímateľovi do 48 hodín pred jej konaním, je povinný 
zaplatiť prenajímateľovi celú dohodnutú cenu za jej prenájom. Prípady mimoriadnych 
udalostí pozbavujú obe strany záväzkov. 

 
 
17. Zmluvné strany sa dohodli, že za stratu alebo odcudzenie vecí nájomcu a športovcov 

nájomcu uložené v šatni neberie prenajímateľ žiadnu zodpovednosť. 
 
18. Nájomca sa zaväzuje v plnom rozsahu zabezpečiť dodržiavanie prevádzkového 

poriadku zimného štadióna počas doby nájmu podľa tejto zmluvy a v prípade jeho 
porušenia sa zmluvné strany dohodli, že prevádzkovateľ má právo vypovedať túto 
zmluvu s tým, že výpovedná lehota je 3 mesiace a začne plynúť od prvého dňa 
nasledujúceho mesiaca po jej doručení nájomcovi. 

 
 
19. Úpravy, resp. opravy v prenajatých priestoroch nájomca môže vykonať len na základe 

písomného súhlasu prenajímateľa. 
 
20. Prenajímateľ je povinný udržiavať objekt v riadnom a užívania schopnom stave. 

 
 
21. Prenajímateľ je povinný počas doby nájmu zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu ľadu. 
 
22. Prenajímateľ si vyhradzuje právo upraviť dobu užívania prenajatých nebytových 

priestorov nájomcom podľa tejto zmluvy v prípade nárokov na užívanie ľadovej 
plochy a nebytových priestorov z dôvodu verejného alebo celospoločenskému záujmu. 

 
 
23. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vykázať z objektu nájomcu alebo jeho športovcov 

a návštevníkov, ktorí napriek upozorneniu nedodržiavajú disciplínu a prevádzkový 
poriadok objektu, resp. príslušné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. 

 
24. V prípade realizácie rekonštrukčných prác v priestoroch zimného štadióna zo strany 

prenajímateľa sa zmluvné strany dohodli, že nájomca umožní počas doby nájmu 
prenajímateľovi vstup do rekonštruovaných priestorov zimného štadióna na 
zabezpečenie tejto rekonštrukcie. 

  
           
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými 
ustanoveniami ďalších právnych predpisov. 

 
2. Obsah tejto zmluvy môže byť doplnený len písomnými dodatkami odsúhlasenými 

štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. 
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3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží prenajímateľ 
a jeden nájomca. 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali a s jej obsahom 

bezvýhradne súhlasia. 
 

5. Zmluva je uzavretá momentom podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení. 

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  
 
 
 
 
 
______________________    ______________________ 
Ružinovský športový klub                                     HK Ružinov '99 Bratislava a.s. 
Katarína  Felcánová                                                    Peter Just      
Poverená riaditeľka  RŠK                                          Predseda predstavenstva                 
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