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Mgľ. Martin Vlačiky' PhD.
Bellova 52
831 01Bľatislava 37

Váš list číslo/zodňa

Naše číslo

05686/2019/ORG-7

Vybavuje/linka
Ing. Adriána Hanková
02 48264 888

Bratislava
11. 07.
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Vec: odpoved' na interpeláciu

Vážený pán poslanec,
v zmysle Vašej ĺnterpelácie zo dňa 14.6'2019 Vám v prílohe zasielam odpoved'na interpelácĺu vo

veci: objekt u Slivu - preverenie dodržania podmienok nájomnej zmluvy'

S pozdravom

BRAnsLAVs'ď sAViCIŠpFÁlruY KRA|
sAB|NlÔ\' r'l1+ l 6, P.o.6ox ím
820 0s BBAT|S|_AVA25

Éo:360ôll96

*

Prílohy: odpoved' na interpeláciu

Nájomná zmluva č. 1203
Fotodokumentácĺa

ňND'b{nÉúa rlá

n vis ku

rĺadĺteľÚradu BSK

iJŕ

odpoved'na písomnú interpeláciu poslanca Zastupiteľstva BSK Martina Vlačikyho

Vážený pán poslanec,

Vašej písomnej interpelácii zo dňa L4.6.2oL9, ktorou žiadate o preverenĺe dodržania podmienok
nájomnej zmluvy uzatvorenej v roku 20L3 medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Sabinovská 16,
82o 05 Bratislava a Športovým klubom VODA - HORY, o.z., Stupavská L, 83]. 06 Bratislava (jedná sa
o objekt,,U sLlVU") zasĺeĺamenasledovné vyjadrenĺe:
k

Zmluvu o nájme uzatvorili zmluvné strany Bratislavský samosprávny kraj (prenajímateľ) a športový
klub VODA - HORY, o.z. (nájomca) dňa 4.2'2013 v zmysle ustanovení S 663 a nasl. občianskeho
zákonníka (zákon č.4017964 Zb') v platnom znení, zákona č' L8/I996Z. z. o cenách v platnom znení,
zákona č. 446/2001' Z' z. o majetku vyššíchúzemných celkov v platnom znení a d'alšíchprávnych
predpisov.
(vid'Zmluva o nájme zo dňa 4.z.2oL3|

Predmet nájmu bolodovzdaný nájomcoviv pôvodnom - nie užívaniaschopnomstave
(vid'foto pôvodný stav)

Podl'a ustanovenĺa článku lV' ods. 4 sa zmluvné strany dohodlĺ, že nájomca zreaĺizuje kompletnú
stavebnú rekonštrukciu a technické zhodnotenie predmetu nájmu vo výške 150 000.- € najneskôr do
3 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy talĺ aby sa zabezpečila užívaniaschopnosťv zmysle
Čl. lv. ods. 1.1. a taktieŽ, Žek realizácii rekonštrukcie doloŽí právoplatné kolaudačnérozhodnutie
o užívanístavby, ako aj faktúry k vykonaným prácam.

Podl'a ustanovenĺa článku lV. ods. 1.1 tejto zmluvy sa nájomca zaviazal užívaťpredmet nájmu výlučne

v rozsahu a na účeldohodnutý v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa
vzťahujú na predmet nájmu, a to prevádzkovať predmet nájmu ako horskú turistickú chatu
s občerstvením,ktorá bude súčasťoubudovania cyklistickej a turistickej infraštruktúrypre širokú
verejnos{ s podmienkou celoročnej prevádzky pre širokúverejnosť na oddych, občerstvenie,
posedenie, servis bicyklov a lyží,organizovanie turistických a cyklĺstĺckých zrazov a akcií, besied

s

horskou tematikou, projekcie outdoorových filmov, propagácĺu čĺnnostia akcií prenajímateľa.

Preverovaním plnenia vyplývajúceho zo zmluvy bolo zistené, že nájomca v lehote do 3 rokov od
podpísania zmluvy zrealĺzoval kompletnú stavebnú rekonštrukciu a technické zhodnotenie predmetu
nájmu vo výške 150 000.- €, čo preukázal doloženímkolaudačného rozhodnutia o užívanístavby
a faktúrami, ktoré Bratislavský samosprávny kraj skontroloval a vykonal zápočet s nájmom v zmysle
uzatvorenej nájomnej zmluvy. Na základe komunikácie s odbornými útvarmi Úradu BSK (gestormi
zmluvy) konštatujeme, že účelnájmu podl'a uvedenej zmluvy, a to sprevádzkovanie predmetu nájmu
ako horskej turistickej chaty s občerstvením nebol realizovaný do 3 rokov od účinnosti zmluvy. Zároveň

bolo fyzickou kontrolou zamestnancom Bratislavského samosprávneho kraja zistené, že horská

turistická chata s občerstvením bola ku dňu 30.6'2019 v prevádzke (vid'2x foto}.

Prevádzkovanie horskej turistickej chaty s občerstvenímbolo opätovne preverované pracovníkom
Bratislavského samosprávneho kraja pred zaslaním odpovede na interpeláciu ato dňa 2.7.2oL9.
Hoľská turistická chata s občerstvenímbola v prevádzke (vid'fotografie zo dňa 2.7.zo19).
Na základe uvedeného Úrad BSK konštatuje, že nie je dôvod v súčasnejdobe odstupovať od zmluvy'

odpoveď vypracovoĺo: próvne oddelenie

Nájomná zmluva č. 1203
uzatvorcná v zmysle ustanoveni $ 663 a nasl. občianskeho aákonníka ĺzélkonč,
4011964 Zb.| v platnom zneni, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom zneni'
zikana č, 446/2007 Z. z. o majetku vyššíchúzernrrých celkov v platnorn zneni, a
d'alšiclr pľávnyclr pľedpisov'

Čl.l.

Zmluvnó stľany
Pľenajímatel':

Bľatislavský samosprávny kľaj

sldlo: Sabinovská ló, 820 05 Bratislava
lČo: :o 0636 06
zastúpený: lng. Pavlom Frešom, pľedsedom

čísloúčtu:
vedený v OTP Banka Slovensko
vaľiabilný symbol: 3085ó5 l 5 /IČo/
(d'alej len ako ,, Pľenajimatel")

Športovýklub VoDÁ.- HORY
občianske zdľuženie, ľegistľovanéMV sR

Nájomcĺ:

pod č. Ws/l -900/90-34908

Sídlo: Stupavská l, 831 06 Bľatislava

IČo:42174660

Zastupuje

:

Ing. JiŕíDľalroš - pľedseda
(d'alej len ako,,Nájomca')

Čt. u.

Úvodné ustanovenia
Prenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnutelhosti,nachádzajúcich sa v katastľálnom
úzeníZĺhoľská Bystľica, zapísaných na Katastľálnom úrade v Bratíslave, okľes
Bľatislava Iv k.ú. Záhoľská Bystľic4 na LV č.4877 a to konkrétne:

_
_
-

pozemku paľc' č, 284?lL vo výmeľe 1576 rn} , zastavané plochy a nádvoľia
pozemku paľc. č. 284715' vo výmeľe t46 Ín2, zastavané plochy a nádvoľĺa
pozcmku paľc. č. 2847ĺ6, vo qimcľc 22 ľ.2, zastavané plochy a nádvoľia
pozemku paľc. č. 2847ĺ7, vo výmeľe 23 tnz, zastavané plochy a nádvoria
stavba súp.č.4008, stráärica na parc. č,' 2847/5
stavba súp.č.4009, sklad na paľc. č. 2847ĺ6
stavba súp.č.40l0,sklad na paľc. č. 284717

Jedná sa

o

nehnutei'nosti, bývalú vojenskú stľáŽnicu a sklady situované v lesnom

poľaste. Kópia z katastľálnej rnapy tvorĺ neoddelitel'nu Pľílolruč. 1 tejto znrluvy.

2.

Nájomca je pľavnická osoba zapísaná v Registľi občianskyclr zdľuženi Ministeľstva
vnútľasR, č' sp. VVS/I"900/90-34908. ĺ"'otokópia výpisu z ľegistľa zdľuženítvoľí
Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

čl ttt.

Predmet zmluvy
Pľenajínratel'louĺo zmluvott pľenajĺrna nájomcovi
uveĺlelté v ČI. tI., ods.

l

ĺa rrižšie uvcĺlcnýclr podnrienok

nehnutgl'nostt

tejto znrtuvy (ĺl'alej v tejto znrluvc aj ako "Pleclnrct rrájnru'')'

Čl tv.

ÚčeI n'í;mu

l.

Učetorn rrájnru podl'a tejto Zrrrluvy je Pľednpt nájnru:

l'l'

2"

pľevádzkovat' ako hoľskťl tuľistickťr clratu s občeľstvenĺm,ktoľá bude súčastbu
budovaltia cyklistickej a tuľistickej inŕaštruktúľyprc šiľokúveľejnosť, s podmienkou
celoľočnej prevádzky pľe širokúveľejnosť na oddych, občeľstvenie, posedenie, seľvis
bicyklov a lyží,organieovanie tuľistickýclr a cyklistickýclr zrázov a akcií, besied s lroľskou
tematikou, pľojekcie outdooľovýclr filmov, plopagĺiciu čirrnosti a akcil Pľenajímatel'a.

Nájomca sa zaväzuje uživaťPredmet nájmu výlučne v tozsalu a rra účeldolrodnutý v tejto
zmluve a v súlade s platnými pľávnymi pľedpisľni, ktoré sa vzťahujúna Predmet nájmu.

Člv.

Doba nĺijmu
Prerrajírnatel'prelrajínra nájontcoviprednret nrijmu uvedený v Čl. ľ tejto arrlrrvy na dobu
utčitú,25 ľokov odo dňa účinnostizmluvy''

1.

Čl vr.

Ccna náJmu

l.

Cena najmu je l50 000,_ € za celú dobu n{imu

2. V

cene nájomného nie sú zahmuté služby, ktoré pozostávajú z dodávky plynu' elektrickej
eneľgie, TÚV, odvoztt odpadkov, vodnéiro a sto_čného. ulľaou za uväo_"ňéshžby budé
nájonrca platiť priamo dodávatelbm týchto sluŽieb a tovaľov, o čom pľedloží
pľenajímatelbvi doklad.

3. Vcene

nájorrrného nie sú telefónne služby' Zmluvrré stľany sa dohodli, Že úkady za tieto
služby budc platiť nájomca pľiamo tclckomrrnikáciám.

4.

Zntluvné stľany sa dohodlĺ, Že nájomca zľealizuje konrpletlrú stavebnú ľekonštľukciu a
technickó zhodnotcnic pľcdmctu nájmu vo výškc 1 50 000.- € najncskôr do 3 ľokov odo dňa
uzatvoľenia nájonnej zmluvy tak, aby sa zabezpečila uŽĺvarriasclropnost' v zmysle Čl. ĺv
bod l. Realizáciou sa ľozunrie faktické lBalizovaltie tekonštrukcie, vrátane predloženia
pľávoplatného kolaudačného r'ozlrodnutia a pľoĺokoláľnelro odovrÁanja stavby tak, aby
rnoholbyt' naplnený ťrčelnájmu.

5. Nrijomca

je

povinný z vlastných zdrojov udržravaťv pľedmet nájmu

v ľIadnom

a ptevádzkovatel'nom steve počas celej doby rrájnru.

6.

Nájonrca je povinný ľealizovať ľekorrštrukciu v ztnysle bodu 4. tohto článku v stavebnonr a

Íinančnom ľozsalru l50 000,-€,

nájonrca.

pľičomvšetky prostriedky na rekonštľukciu poskyne
V pľípacle, ak finančnénáklady na ľekonštrukciu pľekr'očia sumu l50 000,-€', budú

na ťaľcltunájonrcu, ak sa účastltĺcinedohodnťl irrak.

Čr.vll'
Zmluvná pokuta

1. Znlrrvné stľany sa dohodli,

že v prípade onreškania nájomcu s úhľadounájomného v zmysle
č. VI. bod 4. zmluvy o nĺĺjnre,je tento povinný raplatiť pľenajĺnratelbvi zmluvnú pokutu vo

výške 0,l% znezrealizovanej investície za každý deň orneškania až do zaplatenia, ak sa
nedohodlrú inak' Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok pľenajímatel'a na
náluadu škody, ktoľej sa nrôŽe pľenajínrateľ dornáhať bez ohl'adu na r4išku zaplatenej
zmluvnej pokuty' Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká dEníkova povinnost'plnenia podl'a
tejto zmluvy, ktoré je zabezpeé'enézmluvnou pokutou' ZaplatenÍm zmtuvne.; pokuty zanikä
nájomcova povinnost'platiť úrok z onreškania podl'a tejto zmluvy, ak sa stľany nedohodnú

?.

inak.

Prislušná suma sa pavaŽuje za uhľadenú až jej pľipísanimna účetprenajĺmatel'a.

Člvtu.

Úhrada za náJoĺn a služby a spôsob ich platenla

l.

Zmluvné stľany sa dohodli, že nájomné je splatné najskôľ dňom účinnostite1to Zmluvy a
najneskôr do 3 ľokov, tj' aj kedykol'vek v pľiebehu tejto lehoty.
2' Nájomca investuje nájomné v plĺlej výške do zhodnotenia pľedmetu nájmu investície vo
výške l50 000,- € a to najneskôr do 3 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy v zmysle VI bod 4'
3- Zrealizovarré technické zhodnotenie prenajínratel' zaľadído svojej evidencie majetku a
účtovníctvaa bude odpisovat' v súlade s ustanovením $ 24 zilk.é. 59512003 Z.z. o dani z
pľiimu v znení neskoľšíchpľedpisov
4, Znluvné strany sa dohodli, že nájonca má voči pľenajímateľovináľok na úlľadu
preukázatelhe vynaložených nákladov do výšky l50 000._€ na ľekonštrukciu a to tak, Že po
predloženĺdokladov o vynaloŽených nákladoch a pľedloženou fotodokumentacióu
pôvodného stavu a po zrealizovaní ľekonštrukcie sa tato pohl'adávka nájonrcu z titulu
nájomnélro započítas pohl'adávkou pľenaj ímatel'a'

5. Zmluvné stľany súhlasia so vzájomným zápočtom pohl'adávok azáväzkov podl'a podlh
ustanovenĺ $$ 580 - 58l zákona č. 40/9064 Zb. občianskeho zákonníka. Nájbnrné
fakruľovanó v zmysle bodu l. Člvĺ. budc platcnó v plncj výške vo foľmc skutočnc
vynaloŽených nákladov do ľekonštrukcie stavieb v súlade s čl. VI. bod. 4. Dátum
vaijomného zápočtu bude v súlade s Čl. vltl. ľealizovarrý postuplre' ale najneskôľ do 3
ľokov od účinnosti tejto zmluvy. Úmaay zaslužby bude hľaáiŕ rrýlučne nrĺjomcň.
fakturovať všetky irrvestičnépráce spojené s ľekonštrukciou
nehnutelhostí. Faktúry vystavené na BSK doložĺkÓpiou dodávatel'ských faktúľa súpisom
vykonanýclr pľác, ktoý bude odsúhlasený zamesfnancami oddelenia investičných čiňnosti

6. Nájomca je povinný BSK

7'

Uradu

BSK

7,núavné stľatry sa dolroclli, že v pripade pledčasného ukončenia nájnru zo stľany nájomcu,

nenrá nájonrca nárok

voči prerrajínratel'ovi

uplatňovať vľátenie ponreľnej časti

investovanýclr pľostľiedkov z titulu zmluvncj pokuty'

8'

Zrrrluvné sttany sa dolrodli, že v pľĺpadeak sa rrajonurý vzťah skončĺzo stľany
pľerrajĺnratel'a bez porušenia zmluvnýclr povinností nájomcu je prenajírrrateľ povinný vľátiť
nájomcovi alikvotrrú časťrrákladov, ktoľc nájomca vynaložil v súladc s článkom Vl. bod 5

9'

Nájonrca sa zav'ázuje uzavľieť znrluvy s dodávatelnri služieb a atášat' náklady za tieto
sdztry, ktoľébudú pozostávat': z dodávok plyttu, elektľickej energie, TÚV vodného -

tejto zmluvy,

tj'

sumu vo výške nájomného za čas od ukončenia nájmu.

stočného a odvozu odpadkov. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať všetky prevádzkové náklady ra

stuŽby spojené s užívallímPľedmetu nájnru samostatne, dňorrr nadobudlrutia pľávnych
ťrčinkovtejto zrnluvy.

Čl' x.

Stavebné úpľavy

l.

2,

Nájomca sa zaviizuje vykonať ľekonšŕľukciu- stavebné úpľavya opravy Pľedmetu nájmu" a

to

stavebníl ľekonštrukciu, úpľavu inteľiéľova stavebnťt úpľavu vonkajšieho okolía
minimálne v takom ľozsahu, aby bolo zabezpďené splnenie účelunájmu podľa čl. IV tejto
zmluvy. Grafický návrh rozsahu stavebných úpľava je uvedený v pľílohe č. 3. Pľenajĺmatel'
týrrrto dáva Nájonrcovi s vykonanínr ľekonštnrkcie - stavebných úpľavv uvedenonr ľozsalru
výslovný súhlas. Nájomca je povinný pľcdložit' pľcnajímatclbvi fotokópiu pľávoplatncho
stavebného povolenia a po ukončeníprác fotokópiu pľávoplatného kolaudačného

rozhodnutia.
Nájomca je povinný dodľžiavaťplatné pľedpisy týkajúce sa stavebných úpľav a zodpovedá
vplnont ľozsahu za všetky škody, spôsobené poruš nĺm týchto predpisov' Je povinný pľi
ľealiaíciistavebných pľác dodľŽiavať všetky STN a be4pečnostnépľedpisy ako aj ostatné
všeobecne zinäzné pľávne pľedpisy, ktor'e sa týkajú reallzácie stavebných úpľavvľátane

pľedpisov na úseku ochľany životného pľostľedia a nakladania s odpadmi. Nájomca sa
zaväzuje dodľžiavat'podmienky stanovené vo vyjadľeniach zainteľesovaných oľganizaciĺ
a oľgánov štátnej spľavy ako aj podmienky ľozhodnutí vydaných v spľávnom konani'
Nájomca plne zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžiníeľskych
sietl a vyznaéených vpľojekte stavby, ktoľésa nachádeajú na stavenisku amajetku tľetĺch
osôb dotknufých pri realizäcii stavebných úpľav.
3. Pľed podanim žiadosti o stavebné povolenie je nájomca povinný pľedložiť;edenexempláľ
pľojektovej dokumentácie s podľobným rozpočtom na schválenie na oddelenie investičných
činnostiUradu BSK'

4.

Zmluvné stľany sa dohodli, že Nájomca odovzdá Prenajimatel'ovi po ukončent ľekonštrukcie
kópie všetkýcb ľevíznychspľáv'

Čl x.

Pľóva a povinnosti znnluvných stľán

l.
2,

Prenajirrratel'odovzdá nájolrrcovi pľedmet nájmu v stave, v akonr sa nacltádza ku dňu
odovzdania, pľičornnájomcovi je stav pľedmetu nájmu známy. o odovzdartí a pľevzatí
pľedmetu nájmu bude splsaný Pľebeľacíprotokol o fyzickom odovzdaní a pľevzatĺ'
Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opľavy' obvyklé uŽívacie pľáce, ako aj náklady
vzniknuté nepľimeranýln užĺvanímpľiestoľov nájomcom alebo osobami, ktoľésa s jeho

sťrhlgsom zdržujúv Pľednrete rrájrtru'

3.
4.

Nájonrca nenóže zmenit'dohodnutý účelužívania bez písomnélrosúlrlasu Prclujímatel'a.
Nájonrca sa zaväzuje, že Pľednret nájrnu bucĺe užĺvat'dolrodnutým spôsobonr, v súlade s

5'

Nájonrca prelrlasuje, Že budc spolupľacovať a bude súčinnýpľi akciách

pľednrotont svojej

6.
7.

8'

č inno

sti.

a

činnosti

Pľenajínratel'a.

Nájonrca nic jc oprávlrcný dať Pľcdmct nájmu alcbo jcho čast' do podnájmu, ýpožičkyincj
fyzickej alebo pľávrrickej osobe.
Nájolnca nenúžena rnajetok Pľerrajĺnratelb zľiadit' záloŽné pľĺivo alebo tento nraietok irrak
zaťažit'.

Po skorrčenínájmu Nájonrca zápisnične odovzdá pľerrajílrratelbvi Pľedlrretu nájmu v

stave

spôsobilom na užívanie s olrl'adonr ua jeho obvyklé opotľebovanie'

Nájomca zodpovedá v plnom ľozsalru za pľotipožiaľnu ochľanu pľenajatých pľiestoľov(v
zmysle zilkona NR sR č,.314l20al Z. z. o ochľatle pľed požiaulri a vyhlášky Milristeľstva vnútľa
sR č. l2ll2002 o požiaľlrej pľevencii v znení neskoľšíchpľedpisov) azavázuje sa pľed začatĹm
pľevádzky, ako aj počas pľevádzky vykonať všetky potrebné opatľenia na zabľanenie vzniku

9.

požiaľu, ľesp' inej haváľie.

l0' Ak po uplynutÍ doby nájmu Nájolnca neodovzdá Pľedmefu nájrnu v posledný deň nájmu

Pľenajímatelbvi, zmluvné stľany sa dohodli, že Predmetu nájmu môže Pľenajímatel'vypľatať.
Pľenajímatel' na nálclady a zodpovednost'Nájorncu. V takom pľípade nenesie Prenajímatel'
žiadnu zodpovednost'za pľípadrrťlškodu na vypľatávaných veciach. Pľenajinrateľ je povinný
teľmínvypratania Predmetu nájmu oznámiť Nájomcovi aspoň 3 dnipľed plánovaným teľmínom

uskutočnenia vypľďania.
Prerrajinrateľ nezodpovedá za nrajetok Nájomcu v prenajatých pľiestoľoclr, ktoré je povinný
Nájomca strážiť a ochľaňovat'sám.
12' Nájomca je povinný oznámit' Pľenajímatelbvi každúzmenu svojej pľávnej subjektivity, ako aj
iné skutočnosti, ktoľéby rnolrli ovplyvnit'nájomný vzťah.
13. Nájomca má pľávo na pľimeľanéoznačenie Pľedmetu nájmu'
l4' Nájonrca nrá pľávo na vlastné náklady uzatvorí a po celú dobu nájmu bude udľžiavaťv platnostl
poistné zmluvy' ktoré budú pokrývať nasledovné rizil<á:

1['

a) poistenie zodpovednosti Nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho činnost'ou na

Pľedmete nájmu;
poistenie Pľedmetu nájmu pľoti živelnýľn pobľomám;
c) poistenie r'uí/ĺlaktádeŤľ vlámanĺm do Pľedmetu nájmu alebo lúpežným pľepadnuti a ľiziká
vandalizmu.
15. Pľenajímatel'sa zav'áztlje, žebez zbytočnéhoodkladu poskytne na základe požiadania
nájomcovi všetku potrebnú súčinnosťvo vďahu k pľíslušnýmspľávnym oľgĺánom za účelom
vydania spľávnyclr ľozhodnutí, pľedmetom ktoých bude stavebná rekonštrukcia a pľevádzka
pľednetu nájmu v znrysle tejto anluvy.

b)

čl. xĺ.

Ukončenie nájmu

l.

a)

b)

Zmluvné stľany sa doltodli, Že nájom môže byt tftončený:
dohodou znrluvných stľán;

qýpovcdbu zmluvne; stľany z dôvodov uvcdcných v ods' 2. a5. tohto članku' a to po

predchádzajúcej písomnej výzve a poskytlrutia dostatočnej pľimelanej leltote porušujúcej

zmluvnej stľane na odstránenie výpovednébo dôvodu. Výpoved' nrusí byt' písonma a
dorrrčená dľuhej zmluvnej stľane' Výpovedna lehota je tľojmesačná a začínaplynúťod

c)

pľvého dňa nasledujťrcelro mesiaca po jej doľučenídruhej zmluvnej stľane;
odstúpením od tejto zmluvy zo zákotných a zmluvných dôvodov, uvedených v tejto zmluve.

2.

Pľenajĺmatel'môže tťrto zmluvu vypovedať ak:

c)

NťÚomca dá Pľedmet nriijmu aIebo jeho čast'do poĺlnájmu bcz pľedchátlzajúceho písomného
sŕthlasu Plrnaj intatel'a.

a) je Nájonrca v onteškanĺs plaferlínr nájomného víac ako 30 clní, alebo
b) Nájomca užívaPľednlet nájnru rra irrý ako dolrodnutý účelpotlľa čl' IV, alebo

3,

4.

5'

Nesphrenie podmĺenok rtvedenýctr vČl. vt bodu 4 tejto zrnluvy zakladä pľenajírrratelbvi
pľávo odstúpiťod uzatvoľcncj rrájomncj ztnluvy, pľičonrnájomca má povinnosť zaplatiť
nájornné podl'a čl. VI bod l a VIII bod l do 15 drri od teľtttittu zápočttl, zníženýo pľĺpadný
zápočet z vykonanej investlcie podl'a čl' VIII bod 4 a 5'
V pľípade, Že dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany nájotncu, ten je povinný zaplatiť
nríjomrré spôsobom, určenýrn v bode 3' tohto článku.
Nájomca je opľávltený v lelrote 3 ľokov od uzavľetia tejto zmluvy podať výpoveď z nájmu,
avšak ýlučne z dôvodtt, že pľislušnéspľávne orgány nevydali pľávoplatné tozhodnutie, na
a{klade ktorého by sa mohla vykonat'korrrplexrrá stavebná ľekonštrukcia pľedmetu rrájmu a
povolenie na pľevádzku v znrysle účelunájnru pľednretu zmluvy, čínrby bol znraľerrý účel
nájmu. Dôvodom nevydania takého pľávoplatného rozlrodnutia spľávnyrn orgánom v
prednrctnej veci nesnrie byt' činnosť,lesp. nečinlrosťnájomcu, tj, takéto dôvody nesmú byť
lta sttane nájorncu.

Čl.xl.

Záveľečnéustanovenia

l.
2.
3.

4.
5.

6'

7'

Pokial'táto zmluva o nájme neriďi všetky pľáva a povinnosti zmluvných stľán, ľiadia sa
zmluvne stľalry pľĺslušnýniustanoveniarrri občianskeho zákonnĺka azúxäzĺýmipľáwyllli
pľcdpislni'
K zmene dohodnutých podnrienok môŽe dôjsť len vzajomnou dohodou zmluvných stľán
foľmou pisonrného dodatku podpĺsanéhoobidvona zmluvnými stľanami .
Zrnluvrré stľany vylrlazujú, že si túto zmluvu pľečítali,poľozumelí jej obsahu, nernajú
námietky proti jej fbrme a obsalru, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných
podrnienok anarnak súhlasu ju vo vlastnom nrene podpisujú.
Táto zmluva je vyhotovená v piatich ľovnopisoch, z ktoýh 3 vyhotovenia obdľží

Pľenajímateľa 2 vyhotovenia Nájomca.
Zrnluva nadobúda platnosť dňonr podpisu obidvoma zmluvnými stľanami.
Zmluva nadobúda účinnosťpodl'a $ 47a ods't občiarrskeho zakonnfta dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.
Nájornca Špoĺovyklub voDA _ HORY beľie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s

Bľatislavským samosprávnym kľajom ako orgánom verejnej spľávy, ktoľý v zmysle
základných princípov zákona č. 2l l/2000 Z. z. o slobodnom pľístupek infoľmáciám a o
zmene a doplrrení niektoľých zákonov (zákon o slobode infornrácií) v znení neskoľších
pľedpisov, na základe dobľovol'nosti nad ľámec povinĺrosti uloŽenej ziĺkonom o slobode
infoľmácĺízveľejňuje všetky infoľmácie, ktoľésa získali za verejné Íinancie alebo sa týkajri
pouŽívania veľejných Íinanciíalebo riakladania s majetkonr BSK a štátu za účelom
zvyšovania tÍanspaľcntnostisamospľávy prc občanov a kontroly vcľcjných financii občanmi
a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasíso zveľejnenĺm tejto zmhtvy', ľesp. je1
pľĺpadných dodatkov, vľátane jej všetkýclr pľíloha to v plnom ľozsahu (obsah, náležitosti'
identĺfikácia zmluvných stľán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, faktuľačnéúdaje), na

intentetovej stľánke BSK) za účelonrzvyšovattia lranspaľelrtnosti samospľávy pľe občanov a
kontľoly verejných ťrnancií občanmi. Tento sťllrlas sa udeltrje bez akýcbkol'vek výkad a bez
časového obmedzenia,
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