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Návrh uznesenia:

starostovi MČ Bratislava-Ružinov Ing. Dušanovi Pekárovi a riaditeľovi
RSK, p. o. Ing. Ľubomírovi Lenárovi podpísať schválený návrh Dohody
o urovnaní.

Termín: do 31.03.2017

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

A. schvaľuje

návrh Dohody o urovnaní .

B. odporúča



Dôvodová správa
DOHODA O UROVNANÍ

Po sérii rokovaní, ktorých sa zúčastňoval Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“),
RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (ďalej len „RŠK“), HK Ružinov ´99 Bratislava, a. s. (ďalej len
„HKR99“) a zástupcovia Mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „MČ-Ružinov“), Vám predkladáme
na schválenie Dohodu o urovnaní uzatvorenú podľa ust. § 585 a nasl. zák. č.  40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka.

SZĽH podpísal dňa 10.06.2006 s MČ-Ružinov Zmluvu o poskytnutí dotácie poskytnutej zo štátneho
rozpočtu a s RŠK dňa 27.05.2016 Zmluvu o spolupráci.

MČ-Ružinov sa voči SZĽH zaviazala v čl. II., bode 7) Zmluvy o poskytnutí dotácie, že bez zbytočného
odkladu  po skončení výstavby (najneskôr od 01.01.2007) v ďalšom období do roku 2017 poskytne počas
sezóny denne zdarma šesť hodín  tréningu  pre mládež v čase od 06:00 do 20:00 hod.

RŠK sa voči SZĽH zaviazal v  čl. II. bode  4) Zmluvy o spolupráci, že odo dňa právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia týkajúceho sa rekonštrukcie Zimného štadióna poskytne v čase od 1. augusta do 30. apríla,
týždenne zdarma desať hodín užívania ľadovej plochy a príslušenstva pre deti a mládež v čase od  06:00 do
20:00 hod.

V každej zmluve sa píše, že ma slúžiť pre účely ľadového hokeja, s pravidelnými začiatkami sezóny k 1.
augustu a ukončením sezóny 30. apríla (článok IV. ods. 6) a článok II. ods. 10)).

Medzi zmluvnými stranami sú  sporné a pochybné:

- plnenie Záväzku MČ-Ružinov, keďže spätne nie je možné vydokladovať a preukázať riadne plnenie tohto
záväzku zo strany MČ-Ružinov a ani prevzatie plnenia,

- spôsob a rozsah v akom MČ-Ružinov by mala poskytnúť zmeškané a/alebo náhradné plnenie Záväzku
MČ-Ružinov,

- riadne plnenie Záväzku RŠK.

Preto z dôvodu urovnania „sporu“ a budúcej kvalitnej a plnohodnotnej spolupráce MČ-Ružinov, RŠK
a SZĽH sa účastníci serie rokovaní dohodli na predloženej Dohode o urovnaní uzatvorenú podľa ust. § 585
a nasl. zák. č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Materiál bol prerokovaný dňa 17.01.2017 v Miestnej rade. Miestna rada odporúča MZ MČ Bratislava-
Ružinov predložený materiál s doplnkami vyplývajúcimi z diskusie (bod 4.3.1 - zmena hodín na 30 bez
uvažovania o Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 5/2015/ZŠt, uzatvorenej dňa
23.10.2015 a bod 4.3.2 – presnejšia definícia súťažných stretnutí) schváliť.

Materiál bol prerokovaný v komisiách:

v KFPCaI, dňa 18.01.21017 so záverom, že odporúča schváliť predložený návrh v tej podobe ako bol
schválený na miestnej rade, t. j. za  podmienok , že sa zmení špecifikácia navrhovanej zmluvy v bode č.
4.3.1 a č. 4.3.2 a vypustí sa Dodatok č. 1.

v KŠKaŠ, dňa 23.01.2017 so záverom, že odporúča predložený návrh schváliť v MZ m. č. Bratislava –
Ružinov.

V KMLPaK, dňa 24.01.2017 so záverom, že odporúča MZ schváliť  „Návrh Dohody o urovnaní“.



STANOVISKO

K bodu:“ Návrh dohody o urovnaní a dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových
priestorov č. 5/2015 /ZŠt.“
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK, p. o.

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 18.1.2017

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh dohody o urovnaní a dodatku č. 1
k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 5/2015 /ZŠt.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť v tej podobe ako bol schválený na miestnej rade, t.j.
za  podmienok , že sa zmení špecifikácia navrhovanej zmluvy v bode č. 4.3.1 a č. 4.3.2
a vypustí sa Dodatok č. 1.

JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI



S T A N O V I S K O

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

dňa  23. 1. 2017

Návrh na schválenie Dohody o urovnaní  a Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme
nebytových priestorov č. 5/2015/ZŠt

Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK, p. o.

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 23. 1. 2017 predložený
materiál „Návrh na schválenie Dohody o urovnaní  a Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme
nebytových priestorov č. 5/2015/ZŠt “ prerokovala a

1.                                                                    berie na vedomie

2.                                                                    odporúča
schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov

PaedDr. Mária Barancová v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave dňa 23. 1. 2017
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.



STANOVISKO

K bodu: “Návrh na schválenie Dohody o urovnaní a Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme
nebytových priestorov č. 5/2015/Zšt (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť
Bratislava-Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s.)“

Predkladateľ: Dušan Pekár, starosta

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK)
Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 24. 01. 2017

___________________________________________________________________

KLPaK

prerokovala a

1. berie na vedomie „Návrh Dohody o urovnaní“,

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Dohody o urovnaní“

Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 1

Ing. Vladimír Sloboda, v. r.
podpredseda komisie

V Bratislave, 24. 01. 2017
Zapísala: Zeleníková
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DOHODA O UROVNANÍ
uzatvorená podľa ust. § 585 a nasl. zák. č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Názov: Slovenský  zväz ľadového hokeja
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 30 845 386
DIČ: 2020872799
IČ DPH: SK2020872799
Registrácia občianskeho združenia: Ministerstvo vnútra SR č. VVS/1-900/90-73
Zastúpený: Ing. Martin Kohút, prezident
(ďalej aj iba ako „SZĽH“)

1.2. Názov: Mestská časť Bratislava-Ružinov
Sídlo: Mierová č. 21, 827 05 Bratislava 2
IČO: 00 603 155
DIČ: 00 00603155
Zastúpené: Ing. Mgr. Dušan Pekár, starosta
(ďalej aj iba ako „MČ-Ružinov“)

1.3. Názov: RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
príspevková organizácia  MČ-Ružinov

Sídlo: Mierová č. 12, 827 05 Bratislava
IČO: 36 066 257
DIČ: 2021493408
Zastúpený: Ing. Ľubomír Lenár - riaditeľ
(ďalej aj iba ako „RŠK“)
(ďalej zmluvné strany spoločne iba ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia a definície  pojmov

2.1. „Zimným štadiónom“ sa pre účely tejto dohody rozumie zimný štadión „Ružinovská aréna -
Vladimíra Dzurillu“ na Ružinovskej č. 4 v Bratislave, zapísaný na LV č.  1666, pre k. ú. Ružinov,
súp. č. 4811, postavený na par. č. 15294. RŠK vykonáva správu Zimného štadióna na základe
protokolu č. 1/2003 zo dňa 01.08.2003 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR
Bratislava a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo strany MČ-Ružinov ku dňu 01.03.2003, vrátane
prístavby Zimného štadióna.

2.2. „Zmluvou o poskytnutí dotácie“ sa pre účely tejto dohody rozumie zmluva o poskytnutí dotácie
poskytnutej zo štátneho rozpočtu  uzatvorená medzi SZĽH a MČ-Ružinov dňa 10.06.2006.

2.3. „Zmluvou  o spolupráci“ sa pre účely tejto dohody rozumie zmluva o spolupráci uzatvorená medzi
SZĽH a RŠK dňa 27.05.2016.
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2.4. Za „dohodu“ sa považuje vždy táto dohoda, ak nie je explicitne určené inak, ako aj všetky  písomné
dohody a dodatky, ktorými sa táto dohoda dopĺňa alebo mení,  na ktoré dohoda odkazuje ako aj
prílohy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.5. Pokiaľ z tejto dohody nevyplýva niečo iné:
2.5.1. odkaz na ustanovenie dohody je odkazom na takéto ustanovenie v znení všetkých jeho

neskorších zmien,
2.5.2. slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak.

2.6. Všetky pojmy definované v tomto článku dohody ako aj v texte dohody sa v rovnakom význame
používajú vo všetkých dokumentoch tvoriacich dohodu, ak nie je výslovne ustanovené inak.

Článok III.
Pochybnosť a spornosť práv  a povinností medzi zmluvnými stranami

3.1. MČ-Ružinov sa voči SZĽH zaviazala v čl. II., bode 7) Zmluvy o poskytnutí dotácie, že bez
zbytočného odkladu  po skončení výstavby (najneskôr od 01.01.2007) v ďalšom období do roku
2017 poskytne počas sezóny denne zdarma šesť hodín  tréningu  pre mládež v čase od 06:00 do
20:00 hod. (ďalej aj iba ako „Záväzok MČ-Ružinov“).

3.2. RŠK sa voči SZĽH zaviazal v  čl. II. bode  4) Zmluvy o spolupráci, že odo dňa právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa rekonštrukcie Zimného štadióna poskytne v čase od 1.
augusta do 30. apríla, týždenne zdarma desať hodín užívania ľadovej plochy a príslušenstva pre
deti a mládež v čase od  06:00 do 20:00 hod. (ďalej aj iba ako „Záväzok  RŠK“).

3.3. Medzi zmluvnými stranami sú sporné a pochybné:
3.3.1. plnenie Záväzku MČ-Ružinov, keďže spätne nie je možné vydokladovať a preukázať

riadne plnenie tohto záväzku zo strany MČ-Ružinov a ani prevzatie plnenia,
3.3.2. spôsob a rozsah v akom MČ-Ružinov by mala poskytnúť zmeškané a/alebo náhradné

plnenie Záväzku MČ-Ružinov,
3.3.3. riadne plnenie Záväzku RŠK.

Článok IV.
Predmet  dohody

4.1. Vzhľadom k skutočnostiam, že:
4.1.1. správu Zimného štadiónu vykonáva RŠK, pričom MČ-Ružinov je zriaďovateľom

príspevkovej organizácie RŠK a pre RŠK platia  finančné vzťahy určené MČ-Ružinov,
4.1.2. SZĽH ako národný športový zväz v ľadovom hokeji v zmysle zák. č. 440/2015 Z.z.

o športe a osvedčenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 2016-12947/35394:88-30AA zo dňa 22.08.2016, má výlučný a eminentný záujem na
plnení, ktoré bude spočívať v podpore a vytvorení podmienok pre  zabezpečenie športovej
prípravy  a súťaží v ľadovom hokeji  pre deti a mládež,

4.1.3. MČ-Ružinov rešpektuje a podporuje rozvoj športu medzi deťmi a mládežou a uvedené
považuje  za dôležitú potrebu obyvateľov, ktorá vedie k zlepšeniu ich zdravia a životného
štýlu,

4.1.4. RŠK bol zriadený za účelom plnenia verejnoprospešných úloh, medzi ktoré patrí aj  oblasť
telovýchovy a športu a rozvíjania tejto oblasti a jej podpory medzi obyvateľstvom, keďže
športovanie upevňuje zdravie a telesnú a duševnú zdatnosť a napomáha odstraňovaniu
negatívnych spoločenských javov, pričom spravuje budovu Zimného štadiónu, ktorý je
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prioritne určený pre vykonávanie  športov na ľade, medzi ktorými má nezastupiteľné
miesto ľadový hokej, sa zmluvné strany dohodli na urovnaní spočívajúcom v nahradení
sporných  záväzkov novým záväzkom, tak ako je to uvedené ďalej.

4.2. Zmluvné strany  sa dohodli takto:
4.2.1. SZĽH a MČ-Ružinov rušia v celom rozsahu Záväzok MČ-Ružinov podľa čl. II., bodu 7)

Zmluvy o poskytnutí  dotácie a súčasne tento nahrádzajú novým záväzkom podľa bodu
4.3. v spojení s bodmi 4.4. až 4.7. tejto dohody a

4.2.2. SZĽH a RŠK rušia v celom rozsahu Záväzok RŠK podľa čl. II. bodu 4) Zmluvy
o spolupráci a súčasne tento nahrádzajú  záväzkom podľa bodu 4.3. v spojení s bodmi 4.4.
až 4.7. tejto dohody.

4.3. MČ-Ružinov ako zriaďovateľ RŠK a RŠK ako osoba, ktorej bol zverený do správy Zimný štadión
sa spoločne a nerozdielne zaväzujú poskytnúť SZĽH, resp. osobe určenej SZĽH, a to: HK
RUŽINOV ´99 Bratislava, a. s.,  so sídlom  Ružinovská 4, 821 01 Bratislava, IČO: 35 906 871
(ďalej aj iba ako „HKR 99“) zdarma, t. j. bezodplatne, užívanie ľadovej plochy Zimného štadióna
a príslušenstva, a to:
4.3.1. pre športovú prípravu mládežníckych družstiev HKR 99v rozsahu 30 hodín týždenne a

v prípade, že HKR 99 bude mať, čo len jedno, juniorské družstvo v ľadovom hokeji, tak
35 hodín týždenne, všetko v čase od 06:00 do 19:00 hod., pričom v pracovných dňoch to
nesmie byť v čase od 08:30 do 13:00 hod., t. j. v čase návštevy škôl deťmi a mládežou,
uvedené negatívne vymedzenie času (od 08:30 hod. do 13:00 hod.) neplatí pre čas
školských prázdnin a v prípadoch  súťažných zápasov,

4.3.2. pre všetky súťažné zápasy (stretnutia) pre všetky kategórie detí a mládeže HKR 99, pričom
súťažnými zápasmi (stretnutiami) sa rozumejú zápasy (stretnutia) zaradené do súťaží
riadených a/alebo organizovaných SZĽH a to všetko (body 4.3.1. a 4.3.2.) do 31.05.2022.

4.4. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že záväzok podľa bodu 4.3. tejto dohody je záväzkom
v prospech tretej strany, t. j. HKR 99. V prípade, že HKR 99 kedykoľvek počas trvania dohody
a/alebo záväzku plnenie odmietne a/alebo sa vzdá tohto práva, zmluvné strany sa dohodli, že
záväzok sa má plniť SZĽH alebo ním určenej tretej osobe.

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že bezodplatným poskytnutím užívania ľadovej plochy Zimného
štadióna a príslušenstva podľa bodu 4.3. tejto dohody sa rozumie aj bezodplatné užívanie
energetických médií, vrátane elektrickej energie, tepla, chladenia, vody, stočného,  bezodplatného
fungovania Zimného štadióna vrátane ľadovej plochy, prevádzky rolby a všetkých technologických
zariadení, ďalej bezodplatné zabezpečenie služieb energetických závodov v trafostanici
a bezodplatný servis a obsluha technologických zariadení, vrátane osvetlenia 1200 luxov
a ozvučenia, vzduchotechniky, regulácie teploty, bezpečnostného systému  uzatvárania dverí,
bezpečnostného kamerového systému a zabezpečenie čistenia  šatní  počas doby užívania Zimného
štadióna.

4.6. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že bezodplatné poskytnutie užívania ľadovej plochy Zimného
štadióna a príslušenstva podľa bodu 4.3.2. tejto dohody zahŕňa aj bezodplatné poskytnutie: (i)
osvetlenia ľadovej plochy vyššou intenzitou svetla, (ii) šatní pre súťažiace družstvá, (iii) šatne pre
rozhodcov, (iv) miestnosti ošetrovne, (v) ozvučenia štadióna, (vi) zariadenia časomiery, (vii) tribún
a (viii) sociálnych zariadení.

4.7. Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek iné služby  spojené s užívaním Zimného štadióna
podľa bodu 4.3. tejto dohody, ktoré nie sú uvedené v bodoch 4.5. a 4.6. tejto dohody, najmä
poskytnutie  personálneho zabezpečenia, usporiadateľská služba, pripojenie a obsluha obrazovky
(kocka), dopravná polícia, efektové  osvetlenie, meranie regulácií - turnikety, interný TV okruh,
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požiarna hliadka, zdravotná služba s kompletnou posádkou vozidla RZP, služba SBS, v súlade so
zák. č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných  športových podujatí v platnom znení, zapožičanie
a používanie rádiostaníc, dopravné značky,  stĺpiky  podstavcov, ich osadenie a demontáž, zábrany
pred vstupmi na zápas v konkrétnom rozsahu sa poskytujú odplatne, ak sa  strany nedohodnú inak.

Článok V.
Zmluva o poskytnutí dotácie

5.1. MČ-Ružinov a SZĽH sa dohodli a spoločne vyhlasujú, že  sú uzrozumené s tým, že touto  dohodou
sa ruší iba bod 7) v čl. II. Zmluvy o poskytnutí dotácie a všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy
sa nemenia a ostávajú naďalej platné a účinné v celom rozsahu.

5.2. MČ-Ružinov a SZĽH osobitne týmto deklarujú, že táto dohoda nijakým spôsobom nezasahuje
a/alebo nemení a/alebo nenahrádza a/alebo neruší záväzok MČ-Ružinov podľa čl. II., bodu 8)
Zmluvy o poskytnutí dotácie, a síce poskytnúť SZĽH bezodplatne využitie Zimného štadióna pre
potreby štátnej športovej reprezentácie všetkých kategórií v rozsahu v zmluve uvedenom, ktorý
ostáva naďalej platný a účinný v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie.

5.3. MČ-Ružinov a SZĽH si navzájom deklarujú, že sú uzrozumené s tým, že  Zmluva o poskytnutí
dotácie je uzatvorená do roku 2017, čím sa rozumie koniec roka, t. j. do 31.12.2017.

Článok VI.
Zmluva o spolupráci

6.1. RŠK a SZĽH sa dohodli a spoločne vyhlasujú, že sú uzrozumené s tým, že touto dohodou sa ruší
iba bod 4) v čl. II. Zmluvy o spolupráci a všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa nemenia a
ostávajú naďalej platné a účinné v celom rozsahu.

6.2. RŠK a SZĽH osobitne týmto deklarujú, že táto dohoda nijakým spôsobom nezasahuje a/alebo
nemení a/alebo nenahrádza a/alebo neruší záväzok RŠK podľa čl. II., bodu 3) Zmluvy o spolupráci,
a síce na základe písomnej žiadosti SZĽH poskytnúť SZĽH bezodplatne využitie Zimného štadióna
pre potreby štátnej reprezentácie  v ľadovom hokeji všetkých kategórií mužov a žien v rozsahu
v zmluve uvedenom, ktorý ostáva naďalej platný a účinný v zmysle Zmluvy o spolupráci.

Článok VII.
Ďalšie práva a povinností zmluvných strán

7.1. MČ-Ružinov sa zaväzuje pre prípad zrušenia RŠK ako príspevkovej organizácie, a to či už
obligatórneho alebo fakultatívneho, zabezpečiť  dodržanie  záväzkov  podľa tejto dohody v celom
rozsahu a na náklady MČ-Ružinov. V prípade zrušenia RŠK s právnym nástupcom MČ-Ružinov
je povinná  zabezpečiť prechod záväzkov z tejto dohody na  právneho nástupcu v celom rozsahu.

7.2. MČ-Ružinov sa zaväzuje, bez ohľadu na právny titul, pre prípad, že prenechá Zimný štadión do
akejkoľvek správy a/alebo nájmu a/alebo akéhokoľvek užívania a/alebo poskytne a/alebo odstúpi
a/alebo prevedie akékoľvek práva umožňujúce nakladať so Zimným štadiónom a/alebo rozhodovať
o jeho užívaní inej osobe ako RŠK a/alebo poverí zabezpečovaním prevádzky Zimného štadiónu
inú osobu ako  RŠK, zabezpečiť dodržanie záväzkov podľa tejto dohody, a to v celom rozsahu.
Rovnako sa MČ-Ružinov zaväzuje pre prípad prevodu Zimného štadiónu do vlastníctva tretej
osoby, a to bez ohľadu na titul a spôsob, zabezpečiť dodržanie záväzkov podľa tejto dohody
v celom rozsahu a na náklady MČ-Ružinov.
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7.3. MČ-Ružinov sa zaväzuje a garantuje SZĽH, že prenechanie Zimného štadióna do akéhokoľvek
užívania a/alebo spravovania a/alebo prevádzkovania tretej osobe neohrozí a/alebo nezmarí a/alebo
nepoškodí plnenie záväzkov podľa tejto dohody a/alebo práva priznané SZĽH a/alebo ním určenej
osobe touto dohodou.

7.4. RŠK sa zaväzuje pre prípad, že prenechá Zimný štadión do nájmu a/alebo do iného užívania a/alebo
akejkoľvek správy tretej osobe a/alebo poverí tretiu osobu zabezpečovaním prevádzky Zimného
štadióna, zabezpečiť v celom rozsahu dodržanie záväzkov dohodnutých touto dohodou.

7.5. RŠK sa zaväzuje, že  prenechanie Zimného štadióna  do akéhokoľvek užívania a/alebo prenájmu
tretej osobe  neohrozí  a/alebo nezmarí  a/alebo nepoškodí  plnenie  záväzkov podľa tejto dohody
a/alebo práva priznané  SZĽH a/alebo ním určenej osobe touto dohodou.

Článok VIII.
Trvanie dohody

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa uzatvára na  dobu určitú, a to do 31.05.2022.
8.2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverej-

nenia.
8.3. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou všetkých troch zmluvných strán k dohodnutému

času, t. j. k dohodnutému dátumu.
8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto dohodu nie je možné vypovedať.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Meniť a dopĺňať túto dohodu je možné  len formou písomných  dodatkov, ktoré podpíšu všetky
zmluvné  strany.

9.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto dohodou sa riadia platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky, predovšetkým zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom
znení.

9.3. Akékoľvek spory týkajúce sa tejto dohody a/alebo jej vzniku a/alebo jej vlastnosti, ako aj  právnych
vzťahov touto dohodou založených a/alebo z nej vyplývajúcich a/alebo s ňou súvisiacich a/alebo
práv a povinnosti z nej vyplývajúcich a/alebo ňou založených a/alebo od nej odvodených sú
príslušné rozhodovať súdy  Slovenskej republiky.

9.4. Ak sa  ukáže niektoré ustanovenie tejto dohody celkom alebo z časti ako neplatné a/alebo neúčinné,
nemá to žiaden vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody, ktoré budú
i naďalej platné a účinné. V takomto prípade sa neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie dohody
nepoužije a použijú sa ostatné ustanovenia tejto dohody a ustanovenia platných  právnych
predpisov Slovenskej republiky, najmä  ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda v celom rozsahu zaväzuje aj právnych nástupcov
zmluvných strán, ktorí sú povinní, bez ohľadu na titul právneho nástupníctva, rešpektovať
ustanovenia tejto dohody a práva a povinnosti  ňou založené.

9.6. Táto dohoda je vyhotovená v5 rovnopisoch, po jednom pre SZĽH a RŠK, 3 vyhotovenia pre MČ-
Ružinov.

9.7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že dojednania v tejto dohode vznikli na základe slobodnej, vážnej,
zrozumiteľnej a určitej vôle zmluvných strán zbavenej akéhokoľvek omylu, nie v tiesni a nie za
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nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto dohodu  prečítali jej
ustanovením porozumeli, na znak čoho ju podpisujú.

V Bratislave, dňa _________________
za Slovenský zväz ľadového hokeja:

__________________________________
Ing. Martin Kohút, prezident

V Bratislave, dňa ___________________
za Mestskú časť  Bratislava-Ružinov:

________________________
Ing. Mgr. Dušan Pekár, starosta

V Bratislave, dňa ___________________
za RUŽINOVSKÝ  ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.:

____________________________________
Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ
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