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N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava - Ružinov po 
prerokovaní materiálu 

A. s c h v a ľ u j e 

podmienky zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti C 
celková  výmera 320,16 m2 

doba  nájmu 10 rokov  
výška nájomného 3,00 €/1 m² prenajatej plochy ročne. 
 

B. u k l a d á 

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke 
1. uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou TRV a RE, s.r.o. 
 

  T: do 31. 10. 2014 
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Dôvodová správa: 

 

Spoločnosť TVR a RE, s.r.o. je užívateľom nebytových priestorov v objekte Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava v časti objektu C, nachádzajúcich 
sa na IV., VI. NP a v suteréne časti C o podlahovej ploche 320,16 m2  .  
 
Nakoľko  podľa  jestvujúcej  Zmluvy o nájme  nebytových  priestorov  a  jej dodatkov  
spoločnosť TVR a RE, s.r.o. nemá zahrnuté priestory na VI. nadzemnom podlaží o výmere 
163,56 m², ktoré využíva,  navrhujeme postupovať v súlade s § 9a zákona SNR 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov a uvedené priestory  prenajať spoločnosti TRV 
a RE, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
V návrhu zmluvy predkladáme  nasledovné zmluvné podmienky: 
 
Celková  plocha nájmu je 320,16 m2 
Doba nájmu na desať rokov s tým, že doba nájmu začne plynúť dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy 
Cena nájmu je, v  súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov,  
vo  výške nájomného 3,00 €/1 m² prenajatej plochy ročne, t.j. 960,48 € (slovom: 
deväťstošesťdesiat eur štyridsaťosem centov). 
Navrhujeme, aby nájomca prenajímateľovi uhrádzal  náklady spojené s užívaním prenajatých 
priestorov t.j. za dodávky tepla, vodné, stočné, odvod zrážkových vôd, elektrická 
energia, odvoz a likvidácia odpadu, prevádzka výťahu  v alikvotnej výške 5,00 %  
z celkových nákladov vyúčtovaných dodávateľmi,   telekomunikačné poplatky v paušálnej 
výške 52,00 € mesačne a náklady spojené s upratovaním v alikvotnej čiastke 93,36 € 
mesačne. 
 
Materiál a návrh zmluvy boli prerokované  a odsúhlasené na operatívnej porade starostu a MR 
MČ Bratislava – Ružinov. 
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Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č.  ................. 

     
     uzatvorená podľa § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových   
      priestorov v platnom znení (ďalej len “zmluva”)  
                                                        
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
1. Prenajímateľ:      Mestská časť Bratislava - Ružinov 
                                  Mierová ul. č. 21,  827 05 Bratislava  
                                  Zastúpená: Dušan Pekár, starosta 
                                  IČO: 603 155 
                                  Bankové spojenie: 
                                  Číslo účtu: 
                                  (ďalej len „prenajímateľ“)      
 
 
2. Nájomca :            TVR a RE, s.r.o. 
                                  Mierová ul. č. 21, 827 05 Bratislava 
                                  IČO: 35 728 213 
                                  Zastúpená: Ing. Lýdia Adamovičová - konateľ 
                                  Bankové spojenie:  
                                  Číslo účtu: 
                                  Zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 
                                  Sro, Vložka č. 15601/B 
                                  (ďalej len „najomca“) 
 
(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu ako „zmluvné strany“, každý jednotlivo ďalej ako 
„zmluvná strana“) 
 
 

Článok II 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok 

nebytové priestory o výmere 320,16 m² umiestnené v stavbe – administratívna budova 
súpisné číslo 288, ktorá sa nachádza v okrese Bratislava, v obci Mestská časť Bratislava - 
Ružinov, katastrálne územie Ružinov, zapísaná na liste vlastníctva č. 4405, postavená na 
parcele číslo 805/2 vedenej na Okresnom úrade Bratislava, odbore katastrálnom ako 
parcela registra C. 

 
Predmetom nájmu sú: 

a)miestnosti na IV. nadzemnom podlaží : 
                   -    č. 212 o výmere                                              24,10 m² 
                   -    č. 213 o výmere                                              94,50 m² 
   

b)  miestnosti na VI. nadzemnom podlaží:   
            -   č. 401 o výmere                                               15,24 m²            
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            -   č. 402 o výmere                                               14,00 m² 
            -   č. 403 o výmere                                               32,65 m² 
            -   č. 404 o výmere                                               13,30 m² 
            -   chodba o výmere                                             69,81 m² 
            -   sociálne zariadenia                                          18,56 m²  
 
c)  garáže 1. a 2. v suteréne časti „C“  
      o celkovej výmere                                                      38,00 m²    
 
Celková výmera predmetu nájmu je                               320,16 m²      

 
 (ďalej aj ako „predmet nájmu“ alebo „nebytové priestory“) 
 
2. Nájomca sa zaväzuje predmet  nájmu  užívať  len  ako nebytové  priestory  pre  činnosť 

spoločnosti TVR a RE, s.r.o. Účel a spôsob užívania predmetu nájmu môže byť zmenený 
len osobitnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

 
 

Článok III 
Doba nájmu 

 
Nájom sa dojednáva na dobu desať rokov a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy.  

 
 

Článok IV 
Úhrady za nájom nebytových priestorov a za služby spojené s ich využívaním 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 

neskorších predpisov na výške nájomného 3,00 € za 1 m² prenajatej plochy ročne. 
 

2. Celková úhrada za užívanie predmetu nájmu predstavuje ročnú sumu na úhradu vo výške 
960,48 € (slovom: deväťstošesťdesiat eur štyridsaťosem centov). 
 

3. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za užívanie predmetu nájmu polročne vždy do 20. 
dňa posledného mesiaca príslušného polroka (20.6. a 20.12.) vo výške 480,24  € za 
polrok. Za deň zaplatenia nájomného za užívanie predmetu nájmu sa považuje deň 
pripísania dlžnej sumy na účet prenajímateľa. 

 
4. Úhrady sa budú realizovať bezhotovostným prevodom z účtu nájomcu na účet 

prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 

5. Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi uhrádzať aj náklady spojené s užívaním prenajatých 
priestorov t.j. za dodávky tepla, vodné, stočné, odvod zrážkových vôd, elektrická 
energia, odvoz a likvidácia odpadu, prevádzka výťahu a to vždy do 30 dní od predloženia 
faktúry nájomcovi v alikvotnej výške 5,00% z celkových nákladov vyúčtovaných 
dodávateľmi. Faktúru vystavuje prenajímateľ. 

 
6. Nájomca sa ďalej zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi náklady spojené s upratovaním 

v alikvotnej čiastke 93,36 €/mesiac (prepočítané na veľkosť podlahovej plochy) a to do 30 
dní od predloženia faktúry vystavenej prenajímateľom. 
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7. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať aj telekomunikačné poplatky v paušálnej výške 52,00 € 

mesačne a to do 30 dní od predloženia faktúry vystavenej prenajímateľom. 
 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s úhradou nájomného 
alebo nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu, t. j. za dodávky tepla, vodné, 
stočné, odvod zrážkových vôd, elektrická energia, odvoz a likvidácia odpadu, prevádzka 
výťahu alebo s úhradou telekomunikačných poplatkov alebo nákladov spojených s 
upratovaním podľa tejto zmluvy do omeškania, vznikne prenajímateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty 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. Zároveň týmto nie je dotknuté právo prenajímateľa na 
náhradu škody v rozsahu podľa § 519 Občianskeho zákonníka. 

 
 

Článok V 
Práva  a povinnosti prenajímateľa 

 
1. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na 

dohodnuté užívanie podľa účelu tejto zmluvy. O tomto odovzdaní vyhotovia zmluvné 
strany zápisnicu.  
 

2. Prenajímateľ je povinný riadne a včas plniť si voči nájomcovi povinnosti, na ktoré sa touto 
zmluvou zaviazal. 

 
3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu prenajatých priestorov za účelom 

dodržiavania všetkých ustanovení zakotvených v tejto zmluve. 
 
4. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by nad mieru primeranú 

pomerom a podmienkam, za ktorých bol nájomcovi predmet nájmu prenajatý, rušil 
nájomcu pri výkone činností, za účelom ktorých mu bol predmet nájmu prenajatý. 

 
 

Článok VI 
Práva a povinnosti nájomcu 

 
1. Pri vykonávaní činností spojených s užívaním predmetu nájmu na základe tejto zmluvy 

vystupuje nájomca voči tretím osobám ako samostatný právny subjekt a zodpovedá za 
dodržiavanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho vlastnou činnosťou.  
 

2. Nájomca sa dôkladne oboznámil so stavom predmetu nájmu a preberá ho v stave 
spôsobilom k dohovorenému účelu užívania, resp. nájmu. 
 

3. Nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné, náklady za služby spojené s prenájmom 
predmetu nájmu, t. j. za dodávky tepla, vodné, stočné, odvod zrážkových vôd, elektrická 
energia, odvoz a likvidácia odpadu, prevádzka výťahu, ako  aj telekomunikačné poplatky 
a náklady spojené s upratovaním podľa podľa čl. IV tejto zmluvy. 
 

4. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu na účel a v rozsahu dohodnutom v tejto 
zmluve tak, aby jeho užívaním nevznikli na predmete nájmu žiadne škody. Za škody 
vzniknuté na predmete nájmu, ako aj na súvisiacich priestoroch, ktoré vznikli v súvislosti 
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s činnosťou nájomcu, nájomca v plnom rozsahu zodpovedá. Takto vzniknuté škody je 
nájomca povinný odstrániť na vlastné náklady v lehote primeranej vzhľadom na rozsah 
a závažnosť spôsobených škôd (pri menších škodách spravidla v lehote 7 dní, pri škodách 
väčšieho rozsahu spravidla v lehote 14 dní). Ak nájomca tieto škody v lehotách podľa 
predchádzajúcej vety neodstráni, prenajímateľ je po predchádzajúcom písomnom 
upozornení nájomcu oprávnený tieto škody sám odstrániť na vlastné náklady a požadovať 
následne od nájomcu náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov. Nájomca sa 
zaväzuje tieto náklady prenajímateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia príslušnej 
faktúry vystavenej prenajímateľom. 
  

5. Nájomca zodpovedá za disciplínu a hospodárne zaobchádzanie s predmetom nájmu a jeho 
zariadením, ako aj súvisiacimi priestormi, ktoré môže pri svojej činnosti využívať. 
  

6. Každú nehodu, živelnú pohromu, požiar a iné udalosti podobného charakteru, ktoré 
spôsobili škodu na majetku prenajímateľa alebo pri ktorých hrozí, že spôsobia škodu na 
majetku prenajímateľa, je nájomca povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi. 
V prípade porušenia tejto povinnosti nájomca zodpovedá za ďalšiu prípadnú škodu, ktorú 
prenajímateľovi týmto porušením spôsobí.  
 

7. Nájomca počas doby nájmu uvedenej v čl. III. tejto zmluvy je povinný dodržiavať 
povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia, bezpečnosti pri práci, ochrane 
majetku, hygienických a protipožiarnych predpisov. Za všetky škody a za prípadné 
ublíženie na zdraví, ktoré vznikli nedodržaním týchto predpisov, zodpovedá nájomca 
v plnom rozsahu. 
 

8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu 
nevyhnutných opráv prenajatých priestorov a umožniť prenajímateľovi v prípade havárie, 
alebo nevyhnutných opráv okamžitý prístup k predmetu nájmu. 
 

9. Nájomca je povinný strpieť obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsahu potrebnom 
na vykonanie opráv podľa bodu 8. tohto článku tejto zmluvy. 
 

10. Nájomca sa zaväzuje počas celej doby trvania tejto zmluvy vykonávať bežnú údržbu 
predmetu nájmu na vlastné náklady bez nároku na náhradu po skončení nájomného vzťahu 
založeného touto zmluvou. 
 

11. Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne úpravy v predmete nájmu bez písomného 
súhlasu prenajímateľa, a to ani na vlastné náklady. 
 

12. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu, alebo výpožičky inej 
fyzickej alebo právnickej osobe. V prípade porušenia týchto povinností je prenajímateľ 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou účinnosťou.  
 

13. Poistenie hnuteľného majetku si zabezpečí nájomca na vlastné náklady. 
 

14. Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by nad mieru primeranú 
pomerom a podmienkam, za ktorých mu bol predmet nájmu prenajatý, rušil prenajímateľa 
a osoby, ktoré sa s povolením prenajímateľa zdržiavajú v budove. 
 

15. Zmluvné strany v súlade s princípom autonómie vôle zmluvných strán dohodli, že 
nájomca nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených na akékoľvek zhodnotenie 
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predmetu nájmu. Každé technické zhodnotenie predmetu nájmu realizované  nájomcom  
počas  doby nájmu po posúdení, schválení a písomnom protokolárnom prevzatí  bude 
prevzaté do majetku prenajímateľa bez zbytočného odkladu.  
 

 
Článok VII 

Skončenie nájmu 
 

1. Zmluva o nájme sa končí uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, t.j. ............. 
 

2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou podpísanou 
oboma zmluvnými stranami.  
 

3. Pred uplynutím doby nájmu je prenajímateľ oprávnený ukončiť zmluvný vzťah písomnou 
výpoveďou z dôvodov ustanovených v § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ je tiež 
oprávnený vypovedať túto zmluvu písomne v prípade, že v priebehu doby nájmu vznikne 
potreba zvýšenia kapacity priestorov aktuálne využívaných prenajímateľom, z dôvodu čoho 
bude prenajímateľ predmet nájmu potrebovať za účelom jeho využitia na vlastnú činnosť 
prenajímateľa. Súčasne je nájomca do jedného mesiaca od ukončenia doby nájmu povinný 
voči prenajímateľovi vysporiadať všetky finančné záväzky. 
 

4. Pred uplynutím doby nájmu je nájomca oprávnený ukončiť zmluvný vzťah písomnou 
výpoveďou z dôvodov ustanovených v § 9 ods. 3 písm. a/ až c/ zákona 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Súčasne je 
nájomca do jedného mesiaca od ukončenia doby nájmu povinný voči prenajímateľovi 
vysporiadať všetky finančné záväzky. 
 

5. Výpovedná lehota pri ukončení zmluvného vzťahu podľa bodov 3 a 4 tohto článku je 
trojmesačná, pričom táto lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej strane zmluvy. 
 

6. Prenajímateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak nájomca poruší ktorúkoľvek 
svoju povinnosť podľa tejto zmluvy ( vrátane porušenia povinnosti uhradiť  riadne a včas 
splatné nájomné alebo náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, t. j. za dodávky tepla, 
vodné, stočné, odvod zrážkových vôd, elektrická energia, odvoz a likvidácia odpadu, 
prevádzka výťahu alebo telekomunikačné poplatky alebo náklady spojené s upratovaním 
podľa čl. IV tejto zmluvy). Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením nájomcovi. 
Do tohto dňa je nájomca povinný platiť nájomné a platby za služby spojené s nájmom. Na 
zabezpečenie tejto úhrady má prenajímateľ zádržné právo voči hnuteľným veciam 
nájomcu v prenajatých priestoroch. 
 

7. Nájomca je povinný v lehote 10 (desiatich) dní odo dňa ukončenia užívania nebytových 
priestorov podľa tejto zmluvy odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom 
ho prevzal, s prihliadnutím na eventuálne uskutočnenú renováciu alebo iné 
prenajímateľom povolené stavebné úpravy predmetu nájmu, ako aj s prihliadnutím na 
primeranú mieru opotrebovania. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu po skončení 
nájmu sú zmluvné strany povinné vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí nebytového 
priestoru. 
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Čl. VIII 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať na 

adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné 
písomnosť doručiť na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa 
po 3 (troch) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručenú, 
a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o písomnosti 
nedozvedel. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny svojich identifikačných údajov uvedených 

v tejto zmluve, ako aj iných skutočností, ktorých vedomosť je pre dotknutú stranu 
predpokladom pre riadne plnenie tejto zmluvy, bezodkladne písomne oznamovať druhej 
strane. Porušenie tejto povinnosti má za následok možnosť druhej zmluvnej strany 
odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou účinnosťou. 

 
 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej neskoršieho podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
prenajímateľa alebo nájomcu, pričom rozhodujúce je jej prvé zverejnenie. 

  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy stráca 

predchádzajúca zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.12.1997 v znení 
dodatkov č. 1 až 3 svoju platnosť a účinnosť v plnom rozsahu.   

 
3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu zmluvné strany po vzájomnej dohode vykonať 

dodatkami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
4. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona  
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

prenajímateľ obdrží tri rovnopisy a nájomca jeden rovnopis.  
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite bez 

nátlaku, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Pred podpisom si ju 
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
     V Bratislave, dňa ............           V Bratislave, dňa .............. 
      
     Prenajímateľ                                               Nájomca 
 
                                                                                                 ................................................                                              
.................................................. 
       Ing.  Dušan Pekár                                                             Ing.  Lýdia Adamovičová 
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STANOVISKO 

 
 
 
K bodu: „Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti C,  
o výmere 320,16 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 3841, k.ú. Ružinov, 
obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného 
zreteľa 
 
 
Predkladate ľ:   Mgr. Zuzana Maturkaničová,  prednostka  
 

 
zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  10. 9. 2014 
_________________________________________________________________ 
 

 
KLPaK  
 
prerokovala a  
 
 
1. berie na vedomie „Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti 
C,  o výmere 320,16 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 3841, k.ú. Ružinov, 
obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného 
zreteľa“ 
 

 
2. odporú ča MZ schváli ť „Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 
v Bratislave, v časti C,  o výmere 320,16 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 
3841, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 
z dôvodu osobitného zreteľa“ 

 
 
Hlasovanie:   Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 

JUDr. Daniela Šurinová v. r.
  

             predsedníčka komisie 
         v zastúpení 
                  Martin Barkol 
             podpredseda komisie 

 
V Bratislave, 10. 9. 2014 
Zapísala: Zeleníková 


