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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 prenájmu 
reklamných plôch v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4,821 01 Bratislava, 
za nájomné 1,66 EUR/mesiac, zvýšené o 10% z ceny podnájmu reklamnej plochy získanej 

nájomcom od tretieho subjektu 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  prenajatý HK Ružinov, a.s., konkrétne reklamné 
plochy od 01.11.2014 – do 31.10.2015 za celkové nájomné 1,66 €, zvýšené o 10 % z ceny 
podnájmu reklamnej plochy získanej nájomcom od tretieho subjektu. 
 

- prvá vlna mantinelov ľadovej plochy pre účely umiestnenia reklamy 
- ľadová plocha v priestoroch zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy 
- ochranné tvrdené sklo ľadovej plochy za bránkami, na striedačkách hráčov, trestných 

laviciach časomeračov v priestoroch zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy 
v podobe samolepiacich fólií 

- tribúny v priestoroch zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy 
- časť fasády na budove zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy 

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 1,66 €, 
zvýšené o 10 % z ceny podnájmu reklamnej plochy získanej nájomcom od tretieho subjektu 
na dobu určitú od 1.11.2014 do 31.10.2015.  
 



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



ZNILUV A o umiestneni reklamy i. ,iz lilIlllzilt.uza'torenS, v zrnysre $ 269 ods. 2 zil<ona E. 5r3/lggr Zb. orbchodn6ho zikonnfta
v zreni neskor5ich predpisov

Zmluvn6 strany

Sidlo:
v za;stupeni:
ICCI:
DICI:
banl<ovd spojenie:
d. riiltu:

(d'alej len,,RSK.)

a

Sidlo:
V zastripeni:
ICO:
bankovd spojenie:
d. fdtu:

(d'atej len,,uZivatef,,)

Clfnok I.

Ruiinovsky Sportoqi klub
Mierov6 21, 827 05 Bratislav 4 prl'nafirrma-prfspevkovir orgatizfrciaKatarina Felciinovi! riaditelka RSK
36 066 257
2021493408
Tatra banka a.s., Ka5tiel,ska ul., Bratislal,a
266s70402s/l 100

HK Ruiinov '99 Bratislava, a.s.
RuZinovskA 4,921 0l Bratisiava
Peter Just, predseda predstavenstva
3s9A687r
dSOB, a.s. Bratislava
255031933/7500

2.1

2.2

2.3

po vz6jomnej dohode uzatvlrajttuto Zmruvu o urniestneni rekramv
(dalej len,,zmluva..)

itfnok II.
Definicia pojmov

,,Prvou vlnou mantinelov" sa rozumie mantinely ohranLiduj irce bezprostredne hraciulladovri plochu.

,,Zimnym $tadi6nom" sa rozumi e Zimnj, Stadi6n Vladimi,ra Dzurillu, RuZinovsk6 ul. d.4,821 01 llratislava (d,alej len ,,zimnom Stadi6ne).

,,Reklanlou sa rozumie umiestnenie grafick6ho stviirnerri a nlzrov a lo96 sponzorov,ako aj propagovanie sponzorov verbiilnou, hudobnou aletro inou formou.

itrf,nok III.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prendjom reklamn;ich pl6ch v priestoroch zimndho
Stadi6na a na fasilde zimn6ho 5tadi6na, definovaqich touro zmluvou v rozsahu d,alej
uvedenom, a to:



3 . 1

3.2

J . J

preniijom prvej vlny mantinelov fadovej plochy zimn6ho stadi6na pre fdelyumie,stnenia reklamy,

preniliom l'adov{ plochy v priestoroch zimndho sladi6na pre ridely umiestneniareklamy,

prenlliom reklanlrej plochy na ochrannom tvrdenom skle l'adovej plochy zabrdr*ami,na sfiedaikdch hnidov, trestnfch laviciach a lavici:lch dasomeradov v priestorochzimndho stadi6na pre ridely umiestnenia reklamy v p;;i" samolepiacich forif,

prendjom tribun v priestoroch zimndho Stadi6na pre ridely umiestnenia reklamy,

pren6iom dasti fasiidy zimndho Stadi6na na zildadedolrody zmluvnlfch striin pre ridelyumiestnenia reklamy.

Konlcrdtne miesta na umiestnenf reklamnych pl6ch ur,edenych v el. 11I, ods. 3.r. aZ3'5'' urdi niijomca po pisomnom sfhlase prenajimatel'a na zimnom stadi6ne jednotlivonajnesikdr 10 dnf pred ich umiestenfm.-vpripade ra<bvej plochy urdf nrijomca popisomnom srihlase'prenajimatella miesta na.lnesidr 14 dtnpred ich umiestnenim.

ilinok IV.
N6jom

za pret6$om reklar:nnych pl6ch podl'a tejto zmluvy bucle niijomca od 01.11.2013 do31.10.21014 urrddzaf prenajimat.ibrri .ra3o-rre, uo l.yst 
" 

t,oo clmeriac zvysen6 o l0 %oz ceny podn6jmu reklamnej plochy zf skanej nrlj omcom ocll iretieho subjektri.

Dfiom p,latby sa roarmie dei pripisania strmy n6jomn6ho rna udet prenajfmatefa.

i}[not<V.
Technick6 a in6 podmienky

Vsetky nriklady na lt'robu, tlad, technick6 a grafick6 prevedenie a ridrZbu prenajalich
reklamnfch pl6ch z;aisti n6jomca.

Prenajfrmatel zarut{ 
-na niiklady niijomcu umiestnenie reklam podra technickych

parametrov dodanyr:h n6jomcom v sulade s prfslu5nyni t,;chnickymi normami.

Najomcra v termine clo 14 dnf po uzawetizmluvn6ho vdaftus tretfm subjektom
pisomner ozndmi prenajimatefovi nasledujrice ridaje:

o obchodn6 meno reklamndho partnera ni{jomcu - trctieho subjektu,
o clob4 na klorru uzavrel ndjomca zmlwny vdah s tretfm ,ub;"kto*, najnesk6r

clo 31.10.2014,
o propis predmetu zmluvy, na ktory bude umiestnend reklamnd zaiadenietretfm

subjektom,
o strudni technick;i popis reklamn6ho zaiaderua,
o vySka finandnej odmeny a termfn splatrosti,

3.4

J . f

3.6

4 . 1

4.2

5 . 1 .

5.3.

s.2.



o predlozi overenri fotok6piu prislusnej zrnluvy s tretim subjektom.

6 l

CL[nok yI.
Podmienky uZfuania reklamnych pl6ch

story v srilade so zdkonom 8,.147/2001Z.z. o
zikonov v zneni neskor5ich predpisov, v
ktory nebude kompromitovat' dobr6 meno

itrinok WI.
Doba tr:vania zmluvy, podmienky jej prredDenia

zmhtra sa uzaf'rfn'ana dobu urditu od 0 r . r r.20li do 3 1 " I 0.20 l 4.

Doba nrijmu mdZe byt prediiend" ak sa na tom ridastnici zmluvy dohodnri vo formepisomn6ho dodatku k tejto zmluve na zitilade predchddzajlceho ,rrfrf*r, MZBratisllava - Ruiinov a v nadviiznosti na vZN o hospodr*eni , -uirtto- vrt.

ilinok YIII.

Spdsob platenia nr{jomn6ho a jeho splatnost'
N6jomr;a bude n6jomn6 stanovend touto zmluvou v zmysle ir. IV, platit,prenajirmateliovi prevodom v prospech bankov6ho ridtu prenajimatefa d.:266570t4028/l100 rr termfne do ladni po pripfsani platb;r od tretieho tubj.kro n6jomcu
na ridet n6jomcu.

Termin pripisania platby od tretieho subjeknr n6jomca preuk6Ze prenajfmatefovi
fotok6priu zmluvy opodn6jme adokladom-preukazujfcim pripisanie n6jolneho odtretieho subj ektu nrii omcovi.

dHnok IX
Sankin6 stanovisM

Pri-omeiikanf ndjomcu s uhradou n6jomn6ho uvedenym v predch6d zajicomd. VIII tejtozmluvy, je niijomca poyinny zaplatif prenajfmatellovi zmlivnri pokutu vo qiike 0,05 yo
z dlinej diastky zakrid! dei omeskania.

Zmluunei strany sa dohodli, _Ze akje ndjomca v ome5kani s rihradou nrijomn6ho o viac
*9 iO dnf v zmyste el. VIII tejto zmluvy, je prenajimatel' opr6vnenf ukondi f zmlwnj,
vzt'ah jeho okamZi!fun zru5enim.

6.2.

7 .1

7.2

8 . 1 .

8.2.

9.r .

9.2.



Clfnok X.
Llkonienie zmluvy

10.1. Zmlurn6 strany sa dohodli, ze tuto zmruvu je mofuid ukondit,:

19 t.t. uplynutfrnLdoby, na ktoru je zmluva uzavretl,
l0.l -2. dohodou zrnluvnych striin,
10'l'3' odstupenfrn od zmluvy zdovodu podstatn6ho porusenia pr6n apodmienoktejto zmluvy, kloni nebola odstraneni zrnluvnou stranou aj napriek pfsomn6muupozornenLiu v lehote 15 dni od jeho dorudenia, up";;;;;; na moZnost,odstupenia musf byt' v upozornenf uvedend. llldinky odstupenia od zmluvynastdvajri driom dorudenia oznitmeniao odstupeni odzmluvy druhej zmluvnejstrane.

iHnok Xt.
Zi'r,ereilnf ustanovenia

11'1' zmluvajeuzavreti. momentom podpisaniaoboma zmtuvnymi stranamianadobrida
fdinnost' nasledujrici den po jej zrverejnenf.

rl'2' ZmTuvia' je vyhoto'senii v dvoch exempkiroch, z doho otrc zmluvn6 strany obdrZia pojednorrr exempltiri.

11'3' ZmIuvltrE stran{ vyhlasujri, ie tifio zmluva, tak ako lcola spisani! zodpovedii ichskutod'ej, viinej a slobodnej v6li, na d6kaz doho priprfjajf svoje poapirv.

V Brirtislave dia 2 5, 10. 2013

'99HK
Peter
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ZMLUVA o umiestnení reklamy č.    /2014/ZŠt. 
                       uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
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  
                                   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 umiestnení reklamy 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok II. 
Definícia pojmov 

 
2.1 „Prvou vlnou mantinelov“ sa rozumie mantinely ohraničujúce bezprostredne hraciu 

ľadovú plochu. 
 
2.2 „Zimným štadiónom“ sa rozumie Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská ul. č. 

4, 821 01 Bratislava (ďalej len „zimnom štadióne). 
 
2.3 „Reklamou sa rozumie umiestnenie grafického stvárnenia názvov a logá sponzorov, 

ako aj propagovanie sponzorov verbálnou, hudobnou alebo inou formou. 
 
 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
             Predmetom  tejto  zmluvy  je  prenájom  reklamných  plôch v  priestoroch  zimného  
             štadióna a na severnej časti fasády zimného štadióna, definovaných touto zmluvou  

 v rozsahu ďalej uvedenom, a to: 
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3.1 prenájom prvej vlny mantinelov ľadovej plochy zimného štadióna pre účely 
umiestnenia reklamy, 

 
3.2 prenájom ľadovej plochy v priestoroch zimného štadióna pre účely umiestnenia 

reklamy, 
 
3.3 prenájom reklamnej plochy na ochrannom tvrdenom skle ľadovej plochy za bránkami, 

na striedačkách hráčov, trestných laviciach a laviciach časomeračov v priestoroch 
zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy v podobe samolepiacich fólií, 

 
3.4 prenájom tribún v priestoroch zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy, 
 
3.5 prenájom severnej časti fasády zimného štadióna na základe dohody zmluvných strán 

pre účely umiestnenia reklamy. 
 
3.6 Konkrétne miesta na umiestnení reklamných plôch uvedených v Čl. III, ods. 3.1. až 

3.5., určí nájomca po písomnom súhlase prenajímateľa na zimnom štadióne jednotlivo 
najneskôr 10 dní pred ich umiestením. V prípade ľadovej plochy určí nájomca po 
písomnom súhlase prenajímateľa miesta najneskôr 14 dní pred ich umiestnením. 

 
 

Článok IV. 
Nájom 

 
4.1 Za prenájom reklamných plôch podľa tejto zmluvy bude nájomca od 01.11.2014 do 

31.10.2015 uhrádzať prenajímateľovi nájomné, vo výške 1,66 €/mesiac zvýšené o 10 % 
z ceny podnájmu reklamnej plochy získanej nájomcom od tretieho subjektu. 

 
4.2 Dňom platby sa rozumie deň pripísania sumy nájomného na účet prenajímateľa. 
 
 
 
 

Článok V. 
Technické a iné podmienky 

 
 
5.1.     Všetky náklady na výrobu, tlač, technické a grafické prevedenie a údržbu prenajatých  
            reklamných plôch zaistí nájomca. 
 
5.2.      Prenajímateľ  zaručí  na  náklady  nájomcu  umiestnenie  reklám  podľa  technických  
            parametrov dodaných nájomcom v súlade s príslušnými technickými normami. 
 
5.3.     Nájomca v termíne do 14 dní po uzavretí zmluvného vzťahu s tretím subjektom  
           písomne oznámi prenajímateľovi nasledujúce údaje: 

 obchodné meno reklamného partnera nájomcu – tretieho subjektu, 
 doba, na ktorú uzavrel nájomca zmluvný vzťah s tretím subjektom, najneskôr 

do 31.10.2015, 
 popis predmetu zmluvy, na ktorý bude umiestnené reklamné zariadenie tretím 

subjektom, 
 stručný technický popis reklamného zariadenia, 
 výška finančnej odmeny a termín splatnosti, 
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 predloží overenú fotokópiu príslušnej zmluvy s tretím subjektom. 
 
 
    

Článok VI. 
Podmienky užívania reklamných plôch 

 
6.1.    Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté priestory v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o   
          reklame a o  zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov, v  
          súlade s verejnou   mienkou  a  spôsobom,  ktorý  nebude  kompromitovať  dobré meno 
          prenajímateľa. 
 
6.2.    V prípade, že  nájomca  plochy  prenajaté  podľa tejto  zmluvy definované v Čl. III, ods.  
          3.1. až 3.5. tejto  zmluvy  neobsadí grafickým  stvárnením  názvov,  logami  sponzorov 
           resp. inou  vhodnou  formou  propagácie  tretích  subjektov  uvedenou  v tejto zmluve, 
           zmluvné strany  sa  dohodli, že prenajímateľ  obsadí takto nevyužité plochy na základe  
           vlastného rozhodnutia. 
 

Článok VII. 
Doba trvania zmluvy, podmienky jej predĺženia 

 

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.11.2014 do 31.10.2015. 

  

7.2 Doba nájmu môže byť predĺžená, ak sa na tom účastníci zmluvy dohodnú vo forme 
písomného dodatku k tejto zmluve na základe predchádzajúceho súhlasu MZ 
Bratislava – Ružinov a v nadväznosti na VZN o hospodárení s majetkom MČ. 

 

Článok VIII. 

Spôsob platenia nájomného a jeho splatnosť 

8.1. Nájomca bude nájomné stanovené touto zmluvou v zmysle Čl. IV, platiť 
prenajímateľovi prevodom v prospech bankového účtu prenajímateľa č.: 
2665704028/1100 v termíne do 14 dní po pripísaní platby od tretieho subjektu nájomcu 
na účet nájomcu. 

 
8.2. Termín pripísania platby od tretieho subjektu nájomca preukáže prenajímateľovi 

fotokópiu zmluvy o podnájme a dokladom preukazujúcim pripísanie nájomného od 
tretieho subjektu nájomcovi. 

 
Článok IX. 

Sankčné stanoviská 
 

9.1. Pri omeškaní nájomcu s úhradou nájomného uvedeným v predchádzajúcom č. VIII tejto 
zmluvy, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného o viac 

ako 30 dní v zmysle Čl. VIII tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený ukončiť zmluvný 
vzťah jeho okamžitým zrušením. 
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Článok X. 

Ukončenie zmluvy 
 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť: 
 

10.1.1.   uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzavretá, 
10.1.2. dohodou zmluvných strán, 
10.1.3. odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností alebo 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. na základe ustanovení 
Obchodného zákonníka.  
 

 
Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 
 
11.1. Zmluva je uzavretá  momentom  podpísania oboma   zmluvnými  stranami a nadobúda  

účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení. 
 
11.2. Zmluva  je  vyhotovená v dvoch exemplároch,  z čoho obe  zmluvné  strany obdržia po  

jednom exemplári. 
 
11.3. Zmluvné   strany  vyhlasujú,  že  táto  zmluva,  tak  ako  bola  spísaná,  zodpovedá  ich  

skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  
 
 
 
 
 
______________________    ______________________ 
Ružinovský športový klub                                     HK Ružinov '99 Bratislava a.s. 
Katarína  Felcánová                                                   Peter Just      
Poverená riaditeľka  RŠK                                          Predseda predstavenstva                 
     



 
 
 

STANOVISKO 
 

 
 
K bodu:“ Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov a zmluvy o prenájme 
reklamných plôch.“ 

Predkladateľ: Katarína Felcanová, poverená riaditeľka RŠK 
    
 

o zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 15. 10.  2014 

 
 
KFPČaI prerokovala a 
 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov a zmluvy o prenájme reklamných plôch.“ 
 
2/ odporúča MZ návrh schváliť 
 
 

       
                                                                Ing. Ján Junas   

                         predseda KFPČaI 
 
 
 
Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomníčka KFPČaI 



STANOVISKO

K bodu: ,,N6vrh rra schvdlpnie dOvodu hodn6ho osobitn6ho zretela, tfkajriceho sa
ndjmu reklamnich pl6ch v opjekte Zimny 5tadi6n, Vl. Dzurillu, RuZinovskl 4, Bratislava"

Predkladatel': Katarina Fefcdnov6, poveren5 riaditetka RSf

zo zasadnutia KomisiQ mand6tovej, legislativno-prdvnej a kontroly (KLPaK)
mestskej da$ti Bratislava - RuZinov zo dfra 14. 10.2014

KLPaK

prerokovala a

1. berie na vedomie ,,Nflvrh na schv6lenie dOvodu hodn6ho osobitn6ho zretefa,
tfkajfceho $a niijmu re(lamnlich pl6ch v objekte Zimny 5tadi6n, Vl. Dzurillu,
RuZinovsk6 4, Bral.islava" s pripomienkami, ktor6 si predkladatef osvojil

a

2. odporrii,a MZ sichvilit' ,fNSvrh na schv6lenie d6vodu hodn6ho osobitn6ho zretela,
tfkajfceho sa niijmu re(lamnfch pl6ch v objekte Zimny Stadion, Vl. Dzurillu,
RuZinovsk6 4', Braliislava"

Hlasovanie: Z a : 4 Proti: 0 ZdrZal sa: 0

JUDr. Daniela Surinovd v. r.
predsednldka komisie

V Bratislave, 14. 110.2014
Zapisala: Zelenikov6
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