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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:

1/ k o n š t a t u j e,

že pren�jom telocvične v objekte Z�kladnej školy Pank�chova 4, Bratislava pre FC Petržalka 
1898, a.s., je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa podľa � 9a ods.9 p�sm.c) z�kona č. 
138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov z d�vodov, že futbalov� klub na 
vlastn� n�klady vybudoval v are�li školy tri ihrisk�, ktor�ch �držbu zabezpečuje na vlastn� 
n�klady a ktor� využ�va aj škola na vyučovac� proces a že všetky aktivity, ktor� klub 
vykon�va s� pre školu pr�nosom v oblasti podpory mlad�ch talentov, medzi ktor�ch patria aj 
žiaci z�kladnej školy, ktor� maj� vytvoren� individu�lne študijn� pl�ny v r�mci vzdel�vania 
talentovanej ml�deže.

2/ s c h v a ľ u j e

pren�jom telocvične v objekte Z�kladnej školy Pank�chova 4, 851 04 Bratislava pre FC 
Petržalka 1898, a.s., Kutl�kova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725 na dobu určit� od 
1.12.2012 do 30.3.2013 za cenu 6,33 €/hod., celkovo za 14,5 hod. t�ždenn�ho n�jmu

90,50 €

Pr�jem z pren�jmu telocvične bude pr�jmom pre zriaďovateľa a pr�jmy za poskytovan� služby 
a energie bud� pr�jmami prenaj�mateľa.

Zmluva o n�jme bude s n�jomcom podp�san� do 30 dn� po schv�len� uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom pr�pade uznesenie strat� platnosť.
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Dôvodová správa

Štatut�rny z�stupca Z�kladnej školy Pank�chova 4, Bratislava požiadal listom zo dňa 
24.9.2012 o schv�lenie pren�jmu veľkej telocvične v objekte z�kladnej školy v s�lade 
s pr�kazom starostu č.13/2011 a dod.č.1, ktor�m bolo vydan� metodick� usmernenie-postup 
pri pren�jme nehnuteľn�ho majetku vo vlastn�ctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a zveren�ho do spr�vy mestskej časti a jej organiz�ci� pre FC Petržalka 1898, a.s. 
Kutl�kova17, 852 12 Bratislava, IČO: 45 469 725 pre potreby zabezpečenia tr�ningov�ch 
procesov futbalov�ch ml�dežnick�ch družstiev.
Futbalov� klub FC Petržalka 1898, a.s. požiadal o pren�jom telocvične na dobu určit� od 
1.11.2012 do 30.3.2013 v dňoch pondelok: od 16.30 hod. – 19.00 hod.

utorok: od 15.30 hod. – 19.00 hod.
streda: od 16.00 hod.  –18.30 hod.
štvrtok: od 16.00 hod.  –19.00 hod.
piatok: od 16.00 hod. - 19.00 hod.

Navrhovan� cena za pren�jom 6,33€/hod. je v s�lade s pr�kazom starostu č.3/2012, ktor�m 
bola vydan� pr�loha č.1 – minim�lne ceny pren�jmov za r.2012 k metodick�mu usmerneniu –
postup pri pren�jme nehnuteľn�ho majetku vo vlastn�ctve a zveren�ho do spr�vy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a jej organiz�ci�, (minim�lna cena podľa pr�kazu starostu  pre veľk� 
telocvičňu je 6,10 €/hod.)
N�jomn� za 14 hod./30 min. t�ždenne predstavuje čiastku 90,50 €.

Platby za poskytovan� služby a energie (teplo, voda, elektrina) s� stanoven� pomerom 
prenajatej plochy k celkovej ploche školy, ktor�ch navrhovan� v�ška predstavuje čiastku 
14,20 €/hod.
Pr�jem z pren�jmu t�chto priestorov bude pr�jmom pre zriaďovateľa a pr�jmy za poskytovan� 
služby a energie bud� pr�jmami prenaj�mateľa.
Žiadateľ m� ku dňu 30.9.2012 splaten� cel� dlh.
Zmluva o n�jme bude s n�jomcom podp�san� do 30 dn� po schv�len� uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom pr�pade uznesenie strat� platnosť.
N�vrh bol prerokovan� dňa 15.10.2012 v operat�vnej porade starostu.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut� dňa 6.11.2012 n�vrh 
prerokovala a odpor�ča ho Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schv�liť.
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Z�kladn� škola, Pank�chova 4, 851 04 Bratislava

Oddelenie nakladania s majetkom 
M� Bratislava-Petržalka
Kutl�kova 17
851 12 Bratislava 

Naša značka: Vybavuje: Bratislava: 
565/2012 Mgr. Štefan R�c 24. 09. 2012

Stanovisko riaditeľa ZŠ k žiadosti FC Petržalka 1898 a. s. o n�jom veľkej telocvične 
v term�ne od 01. 11. 2012 do 30. 03. 2013

Zd�vodnenie pr�padu hodn�ho osobitn�ho zreteľa:

Predmet n�jmu – veľk� telocvičňu využ�val v minulosti FC Petržalka 1898 a. s. (FC) 
a jeho predchodcovia PVFA a MFK Petržalka pre potreby tr�ningov�ch procesov mlad�ch 
futbalistov navštevuj�cich �tvar talentovanej ml�deže I. a II. kateg�rie. Tr�ningov� proces bol 
zabezpečovan� vo veľkej telocvični v zimnom obdob�, kedy sa nedal uskutočňovať na 
vonkajš�ch ihrisk�ch v are�li školy. Tieto m� FC prenajat� na p�ť rokov, od novembra 2008 
do novembra 2013. FC podal žiadosť o pren�jom veľkej telocvične až 12. 09. 2012 čo 
zd�vodnil t�m, že do tohto času nepoznal počet tr�nuj�cich futbalistov, ani ich vekov� 
skladbu a preto nemohol zostaviť tr�ningov� skupiny mlad�ch futbalistov. 

ZŠ spolupracuje s FC a jeho predchodcami od roku 2002. Predchodca FC vybudoval 
v školskom are�li tri ihrisk�, ktor� využ�va ZŠ Pank�chova 4 a Gymn�zium Pank�chova 6 
v jarn�ch a jesenn�ch mesiacoch na vyučovanie telesnej a športovej v�chovy. FC na svoje 
n�klady tieto ihrisk� udržiava. V budove školy zriadil a vybavil dve šatne, ktor� �čelovo 
využ�va počas cel�ho roka na odkladanie vec� a zabezpečenie hygieny tr�nuj�cej ml�deže. 

FC si v minulosti riadne neplnil svoje finančn� z�v�zky voči ZŠ Pank�chova 4 pre 
celkov� svoju platobn� neschopnosť. V j�ni 2012 uznal svoj dlh voči ZŠ a obidva subjekty 
uzavreli dohodu o spl�tkovom kalend�ri, v ktorej sa FC zaviazal splatiť dlh vo v�ške 4.577,54 
eur v dvoch spl�tkach do 30.9.2012. Prv� spl�tku vo v�ške 2.000 eur uhradil. 

FC si pre svoju tr�ningov� potrebu prenajal v popoludňajš�ch hodin�ch od 01. 08. 
2012 do 11. 11. 2012 dve šatne pri telocvični dva dni v t�ždni (v utorok a v sobotu), ktor� 
využ�vaj� aj žiaci ZŠ na hodiny telesnej v�chovy. Platbu za n�jom a služby vo v�ške 540 eur 
FC uhradil v riadnom čase.  

FC sa obr�til na ZŠ Pank�chova 4 so žiadosťou o n�jom in�ch dvoch šatn� v term�ne 
od 09. 07. 2012 do 30. 09. 2012 a v ďalšom term�ne od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2013. Tieto 
dve šatne využ�vali v minulosti a mali by využ�vať v�lučne mlad� futbalisti. N�jom šatn� 
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podmienil riaditeľ ZŠ splaten�m cel�ho dlhu vo v�ške 4.577,54 eur do 30. 09. 2012. Miestne 
zastupiteľstvo bude n�jom prerokov�vať na svojom zastupiteľstve 25. 09. 2012. 

ZŠ Pank�chova 4 podporovala a chce i naďalej podporovať pr�cu FC s mlad�mi 
futbalov�mi talentami. S�časťou podpory nie je len poskytovanie priestorov na tr�ningov� 
procesy, ale aj vytv�ranie individu�lnych podmienok pre dev�tn�stich našich žiakov -
futbalistov ich vzdel�van�m podľa individu�lnych študijn�ch pl�nov v školskom roku 
2011/2012. V školskom roku 2012/2013 ZŠ v tejto podpore n�dejn�ch futbalistov pokračuje 
a vypracovala individu�lne študijn� pl�ny pre šestn�sť žiakov 5. – 9. ročn�ka tr�nuj�cich 
v �tvare talentovanej ml�deže.  

Žiadateľ navrhol v�šku n�jomn�ho za veľk� telocvičňu v sume 6,33 €/h, čo je v s�lade 
Pr�kazom starostu č. 3/2012 a podľa Pr�lohy č.1 k Metodick�mu usmerneniu – postup pri 
pren�jme nehnuteľn�ho majetku vo vlastn�ctve a zveren�ho do spr�vy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a jej organiz�ci�, vydan�ho pr�kazom starostu č. 13/2011 vr�tane 
Doplnku č. 1, vydan�ho Pr�kazom starostu č. 2/2012. Poplatky za energie ZŠ odpor�ča 
stanoviť tiež podľa vyššie uveden�ch intern�ch predpisov zriaďovateľa vo v�ške 14,20 eur/h. 
Platby sa pren�jom navrhuje uhradiť vo dvoch term�noch: za rok 2012 do 10. 12. 2012, za rok 
2013 do 20. 02. 2013. 

Pozn�mka: Žiadateľ bude telocvičňu využ�vať iba v čase mimo školsk�ch pr�zdnin.

V školskom roku 2012/2013 je veľk� telocvičňa v požadovan�ch podvečern�ch 
a večern�ch hodin�ch voľn�. N�jom telocvične nebude nar�šať ani popoludňajšiu z�ujmov� 
činnosť žiakov. 

Svoje odporučenie k n�jmu podmieňujem splaten�m cel�ho dlhu FC voči ZŠ 
Pank�chova 4 do 30.9.2012.   

Bratislava: 24. 09.2012 Mgr. Štefan R�c
riaditeľ ZŠ 
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„N�VRH ZMLUVY“

Zmluva o n�jme nebytov�ch priestorov
08 - - 2012

uzatvoren� podľa ustanovenia � 3 a nasl. z�kona č.116/1990 Zb. o n�jme a podn�jme 
nebytov�ch priestorov v znen� neskorš�ch predpisov a Občianskeho z�konn�ka

v platnom znen�

Zmluvn� strany:

Prenaj�mateľ: Z�kladn� škola 
Pank�chova 4, 851 04 Bratislava

zast�pen�: Mgr. Štefan R�c, riaditeľ
IČO: 37181853
DIČ: 2020987958
Bankov� spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č�slo �čtu: 9400964002/5600
Variabiln� symbol:
ďalej len „prenaj�mateľ“)

Zriaďovateľ ZŠ: Mestsk� časť Bratislava-Petržalka
Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava

zast�pen�: Vladim�r Bajan, starosta
IČO: 603 201
DIČ: 2020936643
Bankov� spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č�slo �čtu: 1800599001/5600
(ďalej len „zriaďovateľ“)

a

N�jomca: FC Petržalka 1898, a.s.
Kutl�kova 17, 8582 12 Bratislava

zast�pen�: RNDr. Viliamom Račekom, predsedom predstavenstva
Mgr. Vladim�rom Kondrl�kom, členom  predstavenstva
IČO: 45 469 725
DIČ: 2023021528
Bankov� spojenie: ČSOB, a.s.
č�slo �čtu: 4011101032/7500
spoločnosť zap�san�: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 5018/B
(ďalej len  „n�jomca“)

Preambula
Zmluva je vypracovan� na z�klade uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. ............. zo dňa ...............
Pr�jem z pren�jmu  bude pr�jmom pre zriaďovateľa a pr�jmy za poskytovan� služby 
a energie bud� pr�jmami prenaj�mateľa.
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Prenaj�mateľ a n�jomca ako zmluvn� strany na z�klade � 2 ods.3, � 720 OZ a � 3 z�kona č. 
116/1990 Zb. o n�jme a podn�jme nebytov�ch priestorov v znen� neskorš�ch predpisov sa 
dohodli na uzavret� tejto zmluvy: 

Čl. I.
Predmet n�jmu

1. Prenaj�mateľ prenech�va a n�jomca preber� do n�jmu ............... v objekte Z�kladnej 
školy Pank�chova 4, 851 04 Bratislava,  na pozemku parc.č.349, s�p.č. 2597 v k.�. 
Petržalka, zap�san� na LV č. 4550 v prospech vlastn�ka: Mestsk� časť Bratislava-
Petržalka.

2. Predmet n�jmu bol zriaďovateľom zveren� do spr�vy prenaj�mateľovi protokolom 
č. 9/2003 zo dňa 4.3.2003.

Čl. II.
�čel n�jmu

1. N�jomca je opr�vnen� už�vať predmet n�jmu uveden� v Čl. I., bod 1 tejto zmluvy 
v s�lade so všeobecne z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi, a to za 
�čelom...........................

Čl. III.
Doba n�jmu

1. N�jomn� zmluva sa uzatv�ra na dobu určit� v trvan� od...........do............ v s�lade 
s uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .....zo dňa 
................

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu n�jmu vykonaj� strany fyzickou prehliadkou 
priestorov. O odovzdan� a prevzat� predmetu n�jmu do už�vania n�jomcovi vyhotov� 
prenaj�mateľ odovzd�vac� protokol, ktor� podp�šu obe zmluvn� strany. Pr�padn� 
nedostatky predmetu n�jmu obsiahnut� v tomto protokole bud� odstr�nen� v 
dohodnutej lehote.

Čl. IV.
N�jomn�

1. Prenaj�mateľ a n�jomca sa dohodli na cene za už�vanie predmetu n�jmu podľa tejto 
zmluvy vo v�ške: ......................... �hradu za služby a energie vo v�ške ..............., čo 
predstavuje za cel� obdobie n�jmu čiastku ........................ €.

2. N�jomn� bude n�jomca uhr�dzať mesačne vo v�ške ................ € na �čet 
prenaj�mateľa: Prima banka Slovensko, a. s., č�slo �čtu: 9400964002/5600, 
variabiln� symbol: ...................... a to vždy k 15.dňu  pr�slušn�ho kalend�rneho 
mesiaca.

3. Za deň �hrady sa považuje deň prip�sania �hrady n�jomn�ho na bankov� �čet 
prenaj�mateľa: Prima banka Slovensko, a. s., č�slo �čtu: 9400964002/5600 
variabiln� symbol: ...........................

4. V pr�pade, že sa n�jomca omešk� s �hradou n�jomn�ho, je povinn� zaplatiť 
prenaj�mateľovi �rok z omeškania vo v�ške 0,05% z dohodnutej ceny pren�jmu až do 
dňa zaplatenia.

5. Zmluvn� strany sa dohodli na valoriz�cii n�jomn�ho nasledovne: V�ška n�jomn�ho sa 
každoročne zvyšuje oproti v�ške n�jomn�ho z predch�dzaj�ceho kalend�rneho roka o 
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toľko percent, koľko je medziročn� miera infl�cie meran� indexom spotrebiteľsk�ch 
cien zverejnen� Štatistick�m �radom Slovenskej republiky. Valoriz�cia n�jomn�ho sa 
prv�kr�t uplatn� s �činnosťou od 01.04.2013. Valorizačn� rozdiel oproti 
predch�dzaj�cemu roku bude n�jomca povinn� zaplatiť na z�klade p�somnej v�zvy 
prenaj�mateľa. Do doby doručenia tejto v�zvy plat� n�jomca n�jomn� vo v�ške ako za 
predch�dzaj�ci kalend�rny rok.

Čl. V.
�hrada služieb spojen�ch s n�jmom nebytov�ch priestorov

1. �hradu n�kladov za služby spojen� s už�van�m nebytov�ch priestorov uhr�dza 
n�jomca z�lohov�mi platbami raz mesačne podľa rozpisu mesačn�ch �hrad, ktor� 
tvor� pr�lohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Z�loha za poskytovan� služby (dod�vka elektrickej energie, tepla a teplej 
�žitkovej vody, studenej vody, odvod odpadov�ch v�d, OLO) bude po dohode 
zmluvn�ch str�n n�jomcom uhr�dzan� priamo na č. �čtu prenaj�mateľa 
9400964002/5600 v Prima banke Slovensko, a. s., s uveden�m pr�slušn�ho 
variabiln�ho symbolu ................ a bude splatn� mesačne vo v�ške ................. € 
a to vždy k  15. dňu v pr�slušnom kalend�rnom mesiaci. 

3. Na žiadosť n�jomcu sa prenaj�mateľ zav�zuje predložiť k nahliadnutiu vy�čtovanie 
alebo z�lohov� fakt�ry od dod�vateľov služieb s n�jmom spojen�ch.

4. V pr�pade omeškania �hrady n�kladov za služby m� prenaj�mateľ pr�vo uplatniť si 
�rok z omeškania podľa � 517 Občianskeho z�konn�ka a Nariadenia vl�dy č. 
87/1995 Z. z. v znen� neskorš�ch predpisov.

5. Prenaj�mateľ je opr�vnen� zmeniť v�šku poplatku za služby poskytovan� n�jomcovi 
v pr�pade zmeny pr�vnych predpisov, alebo ak d�jde k zv�šeniu cien od 
dod�vateľov tepla, teplej vody, vodn�ho a stočn�ho,elektrickej energie a plynu.

Čl. VI.
Pr�va a povinnosti prenaj�mateľa a n�jomcu

1. Prenaj�mateľ je povinn�:
a) odovzdať predmet n�jmu uveden� v Čl. 1, bod 1 tejto zmluvy v stave sp�sobilom na 

už�vanie na dojednan� �čel,
b) umožniť n�jomcovi už�vať predmet n�jmu za podmienok dohodnut�ch touto zmluvou 

a zabezpečiť mu pln� a nerušen� v�kon pr�v spojen�ch s n�jmom,
c) riadne a včas poskytovať n�jomcovi služby, na ktor� sa zaviazal v tejto zmluve.
2. Prenaj�mateľ je opr�vnen�:
a) poveren�mi osobami vykon�vať kontrolu, či n�jomca už�va predmet n�jmu riadnym 

sp�sobom, v s�lade s ustanoveniami zmluvy a ďalš�mi pr�vnymi a všeobecne 
z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi a za t�mto �čelom je opr�vnen� vyžadovať pr�stup do 
prenajat�ch nebytov�ch priestorov, avšak vždy za pr�tomnosti n�jomcu,

b) vykonať stavebn� �pravy alebo in� podstatn� zmeny t�kaj�ce sa predmetu n�jmu 
počas trvania tejto n�jomnej zmluvy po predch�dzaj�com s�hlase n�jomcu.

3. Prenaj�mateľ nezodpoved� za škody na majetku n�jomcu vnesenom do prenajat�ch 
priestorov.
N�jomca je povinn�:

a) už�vať predmet n�jmu len na �čel dohodnut� touto zmluvou, zmeniť dohodnut� �čel 
už�vania je možn� len s p�somn�m s�hlasom prenaj�mateľa,
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b) už�vať predmet n�jmu s riadnou starostlivosťou tak, aby sa čo najviac zn�žila alebo 
�plne zamedzila možnosť ich poškodenia alebo zničenia,

c) ozn�miť prenaj�mateľovi bez zbytočn�ho odkladu potrebu opr�v, ktor� je povinn� 
vykonať prenaj�mateľ a umožniť vykonanie t�chto a in�ch nevyhnutn�ch opr�v, inak 
n�jomca zodpoved� za škodu, ktor� nesplnen�m povinnosti vznikla,

d) p�somne ozn�miť prenaj�mateľovi v lehote do 5 dn� od vzniku zmeny �dajov 
t�kaj�cich sa plaveck�ho klubu,

e) odovzdať predmet n�jmu po skončen� n�jmu v stave, v akom ich prevzal 
s prihliadnut�m na obvykl� opotrebenie a zmeny vykonan� na z�klade p�somn�ho 
s�hlasu prenaj�mateľa.

4. N�jomca nie je opr�vnen� vykon�vať stavebn� a in� �pravy t�kaj�ce sa predmetu 
n�jmu bez predch�dzaj�ceho p�somn�ho s�hlasu prenaj�mateľa. N�jomca m�že 
požadovať �hradu n�kladov spojen�ch so zmenou predmetu n�jmu len vtedy, ak mu 
bol udelen� predch�dzaj�ci p�somn� s�hlas a prenaj�mateľ sa v tomto s�hlase zaviazal 
uhradiť tieto n�klady.

5. N�jomca nie je opr�vnen� prenechať predmet n�jmu, a to ani časť prenajat�ch 
priestorov do n�jmu, podn�jmu alebo v�požičky ďalš�m tret�m osob�m a nesmie tento 
majetok ani žiadnym in�m sp�sobom zaťažiť, bez predch�dzaj�ceho p�somn�ho 
s�hlasu prenaj�mateľa.

6. Prenaj�mateľ nezodpoved� n�jomcovi za škody sp�soben� kr�dežou a inou n�silnou 
činnosťou v prenajat�ch priestoroch.

7. N�jomca preber� na seba všetky povinnosti vypl�vaj�ce z predpisov o ochrane zdravia 
a bezpečnosti pri pr�ci, o ochrane majetku a z hygienick�ch predpisov.

8. N�jomca sa zav�zuje nahl�siť prenaj�mateľovi všetky zmeny �dajov a skutočnost� 
t�kaj�cich sa n�jomcu (zmena s�dla, obchodn�ho mena, vstup do likvid�cie alebo 
konkurzu a pod.)

9. N�jomca sa zav�zuje, že :
a) prev�dzkou nebytov�ch priestorov nebude rušiť nočn� pokoj,
b) p�somne ozn�mi riaditeľovi školy, kto zo zamestnancov disponuje kľ�čmi a v pr�pade, 

že kľ�če v d�sledku konania zamestnancov resp. kr�deže z�skaj� in� osoby, okamžite 
na vlastn� n�klady zabezpeč� v�menu vložiek a potrebn� počet kľ�čov pre všetk�ch 
opr�vnen�ch držiteľov kľ�čov,

c) neodkladne ozn�mi potrebu opr�v prenaj�mateľovi, inak n�jomca zodpoved� za škodu, 
ktor� vznikla nesplnen�m tejto povinnosti,

d) drobn� opravy do v�šky 250,- € hrad� s�m, ako aj opravy s�visiace s bežn�m 
opotrebovan�m pri prev�dzke ( maľovanie a pod. ),

e) umožn� prenaj�mateľovi vykon�vať kontrolu dodržiavania podmienok pren�jmu a na 
požiadanie obhliadku prenajat�ch priestorov,

f) zodpoved� za bezpečnosť a ochranu zdravia pri pr�ci s technick�mi zariadeniami 
v prenajatom predmete n�jmu po dobu n�jmu,

g) v pr�pade nemožnosti využ�vať priestory n�sledkom prenaj�mateľom nezavinen�ho 
poškodenia, nem� prenaj�mateľ povinnosť poskytn�ť n�hradn� priestory,

h) vznik škody bezodkladne ozn�mi prenaj�mateľovi, aby jeho poveren� zamestnanci po 
fyzickej kontrole mohli sp�sať z�pisnicu o škodovej udalosti,

i) zabezpeč� poučenie o z�kaze vjazdu s�kromn�ch �ut klientov a zamestnancov do 
are�lu školy,

j) zabezpeč� dodržiavanie z�kazu fajčenia svojich zamestnancov, klientov 
a n�vštevn�kov v budove a v are�li školy.
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Čl. VII.
Skončenie n�jmu

1. Prenaj�mateľ a n�jomca sa dohodli, že n�jom sa konč�:
a) uplynut�m času,  na ktor� bol dohodnut�,
b) vz�jomnou dohodou zmluvn�ch str�n.

2. Prenaj�mateľ m�že p�somne vypovedať zmluvu pred uplynut�m dojednan�ho času 
z t�chto d�vodov: 

a) ak n�jomca už�va predmet zmluvy v rozpore so zmluvou a na in� �čel, než bol 
dojednan� v čl. I . tejto zmluvy,

b) ak n�jomca po dobu dlhšiu ako 60 dn� nevyuž�va nebytov� priestor bez z�važn�ho 
d�vodu na �čel dojednan� touto zmluvou,

c) ak n�jomca o viac ako jeden mesiac mešk� s platen�m n�jomn�ho,
d) ak n�jomca prenech� nebytov� priestor alebo jeho časť do podn�jmu tretej osobe 

bez s�hlasu prenaj�mateľa,
a) ak n�jomca nevykon� svoje povinnosti vypl�vaj�ce zo zmluvy v lehot�ch 

dojednan�ch touto zmluvou alebo vypl�vaj�cich z pr�vnych predpisov,
b) ak n�jomca, alebo osoby ktor� s n�m už�vaj� predmet n�jmu, alebo ktor�m umožnil 

vstup do prenajat�ch priestorov napriek p�somn�mu upozorneniu hrubo porušuj� 
prev�dzkov� poriadok prenaj�mateľa.

3. N�jomca m�že p�somne vypovedať zmluvu pred uplynut�m dojednanej doby, ak:
a) strat� sp�sobilosť prev�dzkovať činnosť, na ktor� si nebytov� priestor prenajal,      
b) prenaj�mateľ nezabezpečuje riadne plnenie služieb, ktor�ch poskytovanie je 

s už�van�m priestoru spojen� podľa čl�nku VI tejto zmluvy.
4. Prenaj�mateľ m�že okamžite odst�piť od zmluvy, ak je n�jomca v omeškan� s platen�m 

n�jomn�ho alebo z�lohy za plnenia spojen� s už�van�m predmetu n�jmu podľa čl�nkov 
IV a V tejto zmluvy viac ako 30 dn� alebo n�jomca napriek p�somnej v�strahe už�va 
prenajat� vec alebo trp� už�vanie veci tak�m sp�sobom, že prenaj�mateľovi vznik� 
hmotn� škoda, alebo mu hroz� značn� hmotn� škoda.

5. V�povedn� lehota je jednomesačn� a zač�na plyn�ť prv�m dňom mesiaca nasleduj�ceho 
po doručen� v�povede druhej zmluvnej strane.

6. N�jomca je povinn� odovzdať predmet n�jmu najnesk�r v prv� pracovn� deň po 
ukončen� n�jmu podľa bodu 1. tohto čl�nku. V pr�pade nesplnenia tejto povinnosti je 
n�jomca povinn� vydať neopr�vnen� majetkov� prospech, ktor� z�skal na �kor 
prenaj�mateľa a to minim�lne vo v�ške ceny priemern�ho n�jomn�ho, platn�ho v danej 
lokalite. T�m nie je dotknut� pr�vo prenaj�mateľa vypratať nebytov� priestory na n�klady 
a riziko n�jomcu. Zmluvn� strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo v�ške 35,- € za 
každ� aj začat� deň omeškania za nesplnenie tejto povinnosti.

Čl. VIII.
Z�verečn� ustanovenia

1. Zmluvn� strany m�žu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou p�somn�ch 
dodatkov na z�klade dohody zmluvn�ch str�n.

2. Pr�vne vzťahy v�slovne neupraven� v tejto zmluve sa riadia pr�slušn�mi 
ustanoveniami Občianskeho z�konn�ka, z�konom č. 116/1990 Zb. o n�jme a podn�jme 
nebytov�ch priestorov v znen� neskorš�ch predpisov, ako aj platn�mi pr�vnymi 
predpismi maj�cimi vzťah k predmetu a �čelu tejto zmluvy.
Doručovanie pre �čely zmluvy sa vykon�va a považuje za platn� a �činn� vtedy, ak :
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a) sa doručuje na posledn� zn�mu adresu s�dla zmluvnej strany, ktor� bola ako 
posledn� zn�ma adresa s�dla touto zmluvnou stranou ozn�men�,

b) bola z�sielka odopret� zmluvnou stranou, dňom doručenia sa považuje deň 
odopretia zmluvnou stranou,

c) bol adres�t nezastihnut�, dňom doručenia sa považuje deň vr�tenia z�sielky 
zmluvnej strane.

3. Zmluvn� strany prehlasuj�, že zmluvu si preč�tali, s�hlasia s jej obsahom a na znak 
s�hlasu ju podpisuj�.

4. Zmluva je vyhotoven� v �smich (8) vyhotoveniach, každ� s platnosťou origin�lu, 
z ktor�ch zriaďovateľ dostane štyri (4) vyhotovenia, prenaj�mateľ a n�jomca dostan� 
po dve (2) vyhotovenia.

5. Prenaj�mateľ a zriaďovateľ ako povinn� osoba zo z�kona č.211/2000 Z. z. 
o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m v znen� neskorš�ch predpisov zverejn� t�to 
zmluvu na svojej webovom s�dle.

6. T�to zmluva nadob�da platnosť dňom jej podpisu zmluvn�ch str�n a �činnosť dňom 
nasleduj�cim po dni jej zverejnenia.

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

______________________ _______________________
Mgr. Štefan R�c RNDr. Viliam Raček 
prenaj�mateľ n�jomca

_______________________
Mgr. Vladim�r Kondrl�k

n�jomca

V Bratislave, dňa...............

____________________
Vladim�r Bajan

zriaďovateľ
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V�pis zo z�pisnice z rokovania komisie Kult�ry, ml�deže a športu zo dňa  22.10.2012 

K bodu: N�vrh na pren�jom telocvične v objekte ZŠ Pank�chova 4 pre FC Petržalka 
1898 a.s.

Pr�tomn�: I. Brezinsk�, M. Bubern�k Z. Ďurišov�, , V. Kov�r, L. Luhov�, K. Mračkov�, 
Ľ. Škorvanekov�, 

Nepr�tomn�: P. Hochschorner, Ľ. Kač�rek

Stanovisko komisie:
a) Členovia komisie kult�ry, ml�deže a športu odpor�čaj� konštatovať, že pren�jom je 
pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa v zmysle predložen�ho materi�lu:

Za : 7 Proti :0 Zdržali sa :0 Nehlasovali :0

b) Členovia komisie kult�ry, ml�deže a športu odpor�čaj� miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka schv�liť uznesenie v navrhovanom znen�, ktor� je  uveden� 
v predloženom materi�li.

Za : 7 Proti :0 Zdržali sa :0 Nehlasovali :0

Za spr�vnosť : Robert Schn�rmacher, tajomn�k komisie

V Bratislave, dňa 22.10.2012

V�pis zo z�pisnice z rokovania komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov zo dňa 
24.10.2012

K bodu 9 :
N�vrh na pren�jom telocvične v objekte ZŠ Pank�chova 4, 851 04 Bratislava pre FC 
Petržalka 1898, a.s., Kutl�kova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725

Uznesenie :
Komisia odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť 
pren�jom podľa predložen�ho  n�vrhu bez pripomienok
Hlasovanie : 
za              :      4                proti          :        0              zdržal sa   :         0     nehlasoval: 2

Za spr�vnosť: Mgr.Iveta Strapcov�, tajomn�k komisie

v Bratislave, dňa 24.10.2012
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V�pis zo z�pisnice z rokovania školskej komisie z 24. 10. 2012

Uznesenie školskej komisie k N�vrhu na pren�jom telocvične v objekte ZŠ Pank�chova 4 
pre FC Petržalka 1898,  a. s.
Školsk� komisia odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schv�liť pren�jom telocvične v objekte ZŠ Pank�chova 4 pre FC Petržalka 1898,  a. s. SET   
v zmysle predložen�ho n�vrhu uznesenia 
Pr�tomn�: Mgr. Lukačkov�, Ing. Čern�k, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšansk�
Hlasovanie: za:  5  proti:  0  zdržal sa: 0

Mgr. Zuzana Lukačkov�, v. r.
predsedn�čka komisie

za spr�vnosť v�pisu
Mgr. Veronika Redechov�, v .r. tajomn�čka komisie
V Bratislave 24.10.2012

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 31.10.2012

Pr�tomn�: : Ing. Štefanička, Mgr. Bučan,  Ing. Arnold, Ing. Kov�r PhD, 
Ing. Borotovsk�, p. Holzhauserov�, Ing. Klein

Ospravedlnen�: Ing. Paškov� 

K bodu : 
N�vrh na pren�jom telocvične v objekte ZŠ Pank�chova 4, 851 04 Bratislava pre FC 
Petržalka 1898, a.s., Kutl�kova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725
Stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu schv�liť predložen� materi�l

Hlasovanie:
Pr�tomn� :  6
Za           :  5
Zdržal sa :  1

V Bratislave 31.10.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


