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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV  
 

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Ružinov 
dňa 28. 05. 2019 

 
 

                                                               Návrh 
 

  Základná škola,  Ostredková 10, Bratislava 
 

prenájom  nebytového priestoru  
 
 
 
 

 
Predkladateľ:    Materiál obsahuje: 
 
Ing. Martin Chren v.r. 1. Návrh uznesenia MZ 
starosta 2. Dôvodovú správu 
 3. Stanovisko Komisie školstva, kultúry 

a športu 
 4 Uznesenie zastupiteľstva BSK č. 

134/2019  
 5 Návrh nájomnej zmluvy 
 
 
                                                                                                               
Zodpovední: 
 
Ing. Michal  Gašaj, PhD. v.r. 
zástupca starostu 
 
Mgr. Pavol Balžanka v.r. 
prednosta  
 
 
Spracovateľ:  
 
Mgr. Viera Kováčová v.r. 
vedúca odboru 
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máj 2019, Bratislava 
 
NÁVRH   UZNESENIA  
 
Miestne zastupiteľstvo  
MČ Bratislava-Ružinov  
po prerokovaní 
 
 
 
    A/                                                                s ch v a ľ u j e  
 
                zmluvné podmienky Zmluvy o nájme nebytového  priestoru  pre Základnú  
                školu, Ostredková 10, Bratislava, ktorá bude  uzatvorená  medzi Strednou športovou  
                školou, Ostredková 10, Bratislava a Mestskou časťou Bratislava-Ružinov,            
                Mierová 21, Bratislava 
 
 
                                                                                                                    T:  19.  05   . 2019 
 
  B/                                                                o d p o r ú č a  

                Ing. Martinovi Chrenovi. starostovi 

                uzatvoriť a podpísať Zmluvu o nájme nebytového priestoru pre Základnú školu,  
                Ostredková 10, Bratislava  
       

                                                                                                             T: po podpise uznesenia  
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Dôvodová správa 
 
 Mestská časť Bratislava-Ružinov schválila svojím uznesením č. 21/II/2019 zo dňa 
19.02.2019    zriadenie Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava vrátane jej súčasti  
Školského klubu detí. Zámerom je v spolupráci s BSK je vytvoriť Spojenú školu zameranú na 
rozvoj talentu v oblasti športu rozvoj  a zriadením základnej školy umožniť športovo nadaným 
žiakom adekvátny rozvoj ich schopností a daností. Novozriadená základná škola bude sídliť 
v priestoroch Strednej športovej školy, Ostredková 10, Bratislava.  
 
            Súčasťami  zriadenej Spojenej školy budú  organizačné zložky Základná škola vrátane 
jej súčasti   Školského klubu detí,  Stredná športová škola a Školská jedáleň  
 
 
            Mestská časť Bratislava-Ružinov požiadala v zákonom stanovenom termíne (ku 31. 
marcu 2019) o zaradenie Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava do Siete škôl 
a školských zariadení SR. Jednou    so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve požadovanou prílohou je doklad o zabezpečení priestorov, 
Z uvedeného dôvodu je  nutné uzatvoriť medzi dotknutými zmluvnými stranami, t,j. 
Strednou športovou školou, Ostredková 10, Bratislava a Mestskou časťou Bratislava-
Ružinov, Mierová 21, Bratislava Zmluvu o nájme nebytového priestoru.  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov  ako zriaďovateľ vznikajúcej 
základnej školy sa vyjadruje  ku zmluvným podmienkam predmetnej nájomnej zmluvy 
medzi Strednou športovou školou, Ostredková 10, Bratislava a Mestskou časťou 
Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava. 
 
 
Účel nájmu -  zriadenie základnej školy Mestskou časťou Bratislava – Ružinov od 1. 9. 2019 
a následne zriadenie spojenej školy na základe dohody Bratislavského samosprávneho kraja a 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov, 
                     -   využitie priestorov Strednej športovej školy na výchovno-vzdelávací proces a  
                        športovú prípravu detí 
 
 Povinnosti nájomcu - udržiavať prenajaté priestory  v prevádzkyschopnom a       
užívaniaschopnom stave   počas celej doby nájmu. Všetky náklady spojené s prevádzkou 
budovy bude znášať Bratislavský samosprávny   kraj, nakoľko cieľom vzniku základnej 
školy je zriadenie spojenej školy, 
 
Cena nájmu - cena nájmu a ostatných súvisiacich nákladov spojených s prevádzkou 
prenajatých     priestorov bude v sume 1,- euro; 
 
Predmet nájmu – tvoria nebytové priestory na prízemí a prvom poschodí objektu Strednej 
športovej školy, Ostredková 10 Bratislava: 
1 učebňa na 1. poschodí s plochou 59,7 m2  

1 učebňa na 1. poschodí s plochou 56,6 m2  

1 kabinet na 1. poschodí s plochou 18,6 m2  

1 chodba na 1. poschodí s plochou 62,2 m2 



   
 
 

4 
 
 
 

1 soc. zariadenia – dámske na 1. poschodí s plochou 9,95 m2 
1 soc. zariadenia – pánske na 1. poschodí s plochou 6,32 m2 
2 šatne na prízemí s plochou 15,6 m2 

Spolu o celkovej ploche 228,97 m2. 
 
Doba nájmu – od 1.9.2019 až do zriadenia Spojenej školy, Ostredková 10, Bratislava. 
 
            V  prípade, že nedôjde k zriadeniu Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 
nájomná zmluva stráca platnosť. 
           Nájomná zmluva zaniká dňom vzniku Spojenej školy, ktorej zriaďovateľom bude 
Bratislavský  samosprávny kraj. 
          Obidve  zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode ukončiť zmluvu v prípade, že 
nedôjde ku vzniku  spojenej školy alebo ukončiť nájomný vzťah výpoveďou v zmysle zákona 
§ 9 zákona č. 116/1990 Zb.. 
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Zmluva č.  
o nájme nebytového priestoru 

 
uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, zákona č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, a ďalších právnych 
predpisov. 
 

Čl. I 
Zmluvné strany  

 
 Prenajímateľ:  Stredná športová škola  
 
Sídlo:   Ostredková 10, Bratislava, 821 02 
IČO:    17337020                 
DIČ:    2021397356 
IBAN:  SK 83 8180 0000 0070 0047 4910       

  v zastúpení: Mgr. Vladimír Paulik, riaditeľ  
  ďalej aj ako ,,Prenajímateľ“) 

 
Nájomca:  Mestská časť Bratislava - Ružinov 
 
Sídlo:   Mierová 21, 827 05 Bratislava 
IČO:    00603155    
DIČ:    2020699516                                   
IBAN:  SK03 5600 0000 0018 0018 2003  

  v zastúpení Ing. Martin Chren 
  (ďalej aj ako ,,Nájomca“) 

 
Čl. II 

Preambula 
 

1. Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 29. 3. 2019 uznesením č. 134/2019 Návrh zámeru na 
zriadenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava (Príloha č. 1). Na základe 
novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo Športové gymnázium na 
Ostredkovej ulici 10, Bratislava, pretransformované od 1. 1. 2019 na Strednú športovú 
školu. Stredná športová škola v zmysle novelizovanej legislatívy neposkytuje štúdium 
v osemročnom vzdelávacom programe. Adekvátny rozvoj pohybových schopností 
talentovaných športovcov je možný len vo veku 10 - 13 rokov. Uvedená škola má 
metodicky spracovaný postup športovej prípravy, zabezpečený trénermi s najvyššou 
trénerskou kvalifikáciou v športových odvetviach – športová gymnastika, zápasenie, 
džudo, hádzaná, plávanie, atletika, volejbal, triatlon atď. Nakoľko identifikovanie 
športovo talentovaných detí je nevyhnutné v mladšom školskom veku, má Bratislavský 
samosprávny kraj záujem umožniť športovo talentovaným žiakom vzdelávanie 
a adekvátny rozvoj ich pohybových schopností v škole, ktorá má vytvorené podmienky 
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pre rozvoj ich talentu už v nižšom veku.  
 
2. Predpokladom pre vznik spojenej školy je vznik základnej školy v sídle Strednej športovej 

školy, Ostredková 10, Bratislava. Bratislavský samosprávny kraj požiadal MČ Bratislava - 
Ružinov o zriadenie Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava. Pre potreby vytvorenia 
Základnej školy ako budúcej organizačnej zložky Spojenej školy je potrebné dočasne 
prenajať priestory MČ – Ružinov, aby mohla byť Základná škola zaradená do siete škôl.  

 
3. Zámer zriadenia Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava ako predpoklad následného 

zriadenia Spojenej školy, Ostredková 10, Bratislava, prerokovalo a schválilo 
Zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov na svojom zasadnutí dňa 19. 02. 2019 uznesením 
č. 21/II/2019 (Príloha č. 2). 

 
4. Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len ,,BSK“) je vlastníkom budovy Strednej 

športovej školy na Ostredkovej ul. č. 10 v Bratislave, so súpisným číslom 3232, ktorá je 
zapísaná na  liste vlastníctva číslo 5507, vedenom Okresným úradom Bratislava                       
pre katastrálne územie Ružinov a je umiestnená na pozemkoch s parc. č. 1213/6, 1213/7, 
1213/8, 1214/1 a 1214/4  (ďalej len „školský objekt“). Prenajímateľ je správcom vyššie 
uvedeného školského objektu, pričom je oprávnený prenechať ho so súhlasom BSK        
do nájmu.  

 
5. Nájomca je právnická osoba. Fotokópia Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO) 

tvorí prílohu č. 3 Tejto zmluvy, fotokópia osvedčenia o registrácii a pridelení daňového 
identifikačného čísla (DIČ) tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
Prenajímateľ ako správca školského objektu prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených 
podmienok nebytové priestory: 
 
1 učebňa č. 40 vľavo od schodiska na 1. poschodí s plochou  59,7 m2  
1 učebňa č. 42 vľavo od schodiska na 1. poschodí s plochou  56,6 m2 
1 kabinet č. 45 na 1. poschodí s plochou  18,6 m2 
1 chodba na 1. poschodí s plochou  62,2 m2 
1 soc. zariadenia - dámske na 1. poschodí  9,95 m2 
1 soc. zariadenia - pánske na 1. poschodí  6,32 m2 
2 šatne  na prízemí  15,6 m2 
SPOLU o celkovej výmere:  228,97 m2 
           

Ide o nebytové priestory na prízemí a 1. poschodí školského objektu Prenajímateľa, 
definovaného v Čl. II bod 4 tejto zmluvy. Spolu s nájmom je Nájomca oprávnený užívať 
spoločné priestory nevyhnutné na prístup k predmetu nájmu. 
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Čl. IV   
Účel nájmu 

 

1. Účelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi nebytové priestory s cieľom zriadenia 
základnej školy, prevádzkovania výchovno-vzdelávacieho procesu a športovej 
prípravy detí v rámci novozriadenej základnej školy a následné zriadenie spoločnej 
spojenej školy s organizačnými zložkami.   

2. Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne v rozsahu a na účel 
dohodnutý v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú 
na predmet prenájmu. 

 
Čl. V 

Doba nájmu 
 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú , a to od zaradenia novozriadenej Základnej 
školy, Ostredková 10, Bratislava do Siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) 
do zaradenia Spojenej školy, Ostredková 10, Bratislava do siete, ktorej zriaďovateľom bude 
Bratislavský samosprávny kraj, najneskôr však do 01. 09. 2020. 
 
 

Čl. VI 
Cena nájmu, energie a služieb 

 

1. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na nájomnom vo výške 1 €/Euro za celú dobu 
nájmu. 

2. V cene nájomného sú zahrnuté služby, ktoré pozostávajú z dodávky tepla, elektrickej 
energie, vodného a stočného, zrážkovej vody, odvoz a likvidácia odpadu a upratovanie 
priestorov. Neakceptovanie ceny nájmu považujú zmluvné strany za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VII 
Spôsob úhrady nájmu a služieb 

 
Nájomca je povinný zaplatiť nájomné vopred, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 
  
 

  Č1. VIII 
Zmluvná pokuta 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného    v 

zmysle č. VIII zmluvy o nájme je tento povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia, ak sa 
nedohodnú inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na 
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náhradu škody, ktorej sa môže Prenajímateľ domáhať bez ohľadu na výšku zaplatenej 
zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká dlžníkova  povinnosť plnenia 
podľa tejto zmluvy, ktoré je zabezpečené  zmluvnou pokutou. Nájomca je povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu, aj keď porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nezaniká nájomcova povinnosť platiť úrok z omeškania podľa tejto zmluvy, ak 
sa strany nedohodnú inak. 

 
2. Príslušná suma sa považuje za uhradenú až jej pripísaním na účet Prenajímateľa. 

 
 

Č1. IX 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
1. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na ich užívanie 

podľa účelu tejto zmluvy. Nájomcovi je stav priestorov známy a preberá ich v stave, v 
akom sa tieto nachádzajú. 

 
2. Nájomca znáša na vlastné náklady opravy účelovej povahy, drobné opravy, obvyklé 

užívacie práce, ako aj náklady vzniknuté neprimeraným užívaním priestorov nájomcom 
alebo osobami, ktoré sa s jeho súhlasom zdržujú v nebytových priestoroch. 

 
3. Akékoľvek úpravy predmetu nájmu je Nájomca oprávnený vykonať len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Prenajímateľa. Pri porušení tohto ustanovenia je 
Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3.319,39 €. Ustanovenia čl. IX bod 1 
platia primerane. 

 
4. Pokiaľ bude za účelom vykonania úprav predmetu nájmu potrebné získať akékoľvek 

povolenie, Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť Nájomcovi všetku súčinnosť, ktorú od 
neho ako správcu predmetu nájmu môže Nájomca v tejto súvislosti rozumne požadovať 
(najmä včasné vydanie prípadných stanovísk na účely stavebného konania a pod.).  

 
5. Nájomca je povinný vykonať akékoľvek prenajímateľom vopred odsúhlasené úpravy 

predmetu nájmu v súlade s povoleniami (ak budú vo vzťahu k úpravám vyžadované) a 
právnymi predpismi a len dodávateľmi, ktorí budú disponovať náležitými oprávneniami, 
kvalifikáciou a skúsenosťami na vykonanie príslušných úprav tak, aby úpravy predmetu 
nájmu neboli zaťažené akýmikoľvek právami tretích osôb. 

 
6. Po dokončení prenajímateľom vopred odsúhlasenej úpravy predmetu nájmu je Nájomca 

povinný dodať Prenajímateľovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia (alebo inú 
obdobnú dokumentáciu) takejto úpravy nájomcu. 

 
7. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu Prenajímateľa. 

 
8. Nájomca je povinný udržiavať nehnuteľnosti v prevádzkyschopnom a užívaniaschopnom 

stave počas celej doby nájmu; 
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9. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude užívať dohodnutým spôsobom, v súlade s 
predmetom svojej činnosti. 

 
10. Nájomca nie je oprávnený dať nebytové priestory alebo ich časť do nájmu, podnájmu 

alebo výpožičky inej fyzickej alebo právnickej osobe. Ak Nájomca prenechá majetok 
Bratislavského samosprávneho kraja do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je takáto 
zmluva neplatná. 

 
11. Nájomca nemôže na majetok Bratislavského samosprávneho kraja zriadiť záložné právo 

alebo tento majetok inak zaťažiť. 
 
12. Nájomca umožní Prenajímateľovi vstup do prenajatých priestorov v prípade odborných 

prehliadok elektrických zariadení, výkonu revízií a pod., ako aj vstup do prenajatých 
priestorov v prípade mimoriadnych udalostí (havária kúrenia, vody a pod.), ako aj na 
vykonávanie kontrol dodržiavania jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

 
13. Po skončení prenájmu Nájomca zápisnične odovzdá Prenajímateľovi prenajaté nebytové 

priestory v pôvodnom stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu bez nároku na 
úhradu nákladov za úpravy priestorov, ak sa s Prenajímateľom dopredu písomne 
nedohodnú inak.   

 
14. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov (v 

zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva 
vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov) a zaväzuje sa 
pred začatím prevádzky, ako aj počas prevádzky, vykonať všetky potrebné opatrenia na 
zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie. 

 
15. Nájomca zodpovedá v prenajatých priestoroch a v ďalších priestoroch uvedeným v bode 

12 tohto čl. v plnom rozsahu za dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
16. Ak dôjde k vypovedaniu zmluvy o nájme Prenajímateľov a Nájomca neodovzdá nebytové 

priestory v posledný deň výpovednej lehoty alebo pri ukončení nájmu, zmluvné strany sa 
dohodli, že nebytové priestory môže vypratať Prenajímateľ na náklady a zodpovednosť 
nájomcu. V takom prípade nenesie Prenajímateľ žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu 
na vypratávaných veciach. Prenajímateľ je povinný termín vypratania nebytových 
priestorov oznámiť nájomcovi aspoň 3 pracovné dni pred plánovaným termínom 
uskutočnenia vypratania.  

 
17. Prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu v prenajatých priestoroch, ktoré je 

povinný Nájomca strážiť a ochraňovať sám. 
 

18. V prípade omeškania s plnením peňažného dlhu je Nájomca povinný uhradiť 
Prenajímateľovi úroky z omeškania vo výške o 5 percentuálnych bodov vyššej ako 
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s 
plnením peňažného dlhu p. a. (Nariadenie Vlády SR č. 87/1995 Z. z.). Sadzba úrokov z 
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omeškania je ročná. Zaplatenie úroku z omeškania nespôsobuje zánik povinnosti nájomcu 
platiť zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak. 

 
19. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli 

ovplyvniť nájomný vzťah. 
 
 

Čl. X 
Skončenie nájmu nebytových priestorov 

 
1. Zmluvné strany môžu skončiť nájomný vzťah: 

- na základe vzájomnej dohody,  
- výpoveďou v zmysle § 9 zákona č. 116/1990 Zb. 

 
2. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nesledujúceho po 

jej doručení. 
 
 
 

Č1. XII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že uzatvorenie tejto zmluvy podlieha schvaľovaniu 

Bratislavským samosprávnym krajom (zriaďovateľom Prenajímateľa), ktorý ako orgán 
verejnej správy v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov ,,čo nie je tajné, je verejné“ a ,,prevažujúci 
verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe 
dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií, 
zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali na verejné financie alebo sa týkajú 
používania verejných financií, alebo nakladania s majetkom BSK a štátu za účelom 
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 
občanmi, a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasia so zverejnením tejto 
zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom 
rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné 
tajomstvo, fakturačné údaje, atď.) na internetovej stránke BSK za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. 
Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 
 

2. Pokiaľ táto zmluva o nájme nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia 
sa zmluvné strany príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a záväznými 
právnymi predpismi. 
 

3. K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť vzájomnou dohodou zmluvných strán 
formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami                      
a schváleného predsedom BSK, alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov 
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právnych predpisov. 
 

4. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa zasielajú na adresu sídla,alebo inú adresu adresáta, 
uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne 
oznámi druhej zmluvnej strane. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú 
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. 

 
6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia dostane 

Prenajímateľ a, 3 vyhotovenia dostane Nájomca. 
 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
uvedených v tejto zmluve, nie však skôr ako je deň nasledujúci po zverejnení zmluvy 
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
 
 
V  Bratislave dňa .................... 
 
 
 

 
......................................................  

   
Prenajímateľ 

 Mgr. Vladimír Paulik 
riaditeľ školy 

 

...................................................... 
 

Nájomca 
Ing. Martin Chren  

starosta MČ-Ružinov 
 

 
 

 
 
Prílohy: 

1. Uznesenie č. 134/2019 Zastupiteľstva BSK, o schválení Návrhu zámeru na zriadenie Spojenej školy so 
sídlom Ostredková 10, Bratislava 

2. Uznesenie č. 21/II/2019 Zastupiteľstva MČ – Ružinov o schválení zriadenia Základnej športovej školy, 
Ostredková 10, Bratislava 

3. Fotokópia Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO) 
4. Fotokópia Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) 
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