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N á v r h  u z n e s e n i a  
 

M ies tne  zas tup i t e ľs tvo  mes tske j  čas t i  B ra t i s lava -S ta ré  Mes to  
 
 

A .  s c h v a ľ u j e  
 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zrete ľa nájom 
nehnute ľnosti – stavby tzv. dom čeka v Medickej záhrade v Bratislave , 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 9797/3, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – 
m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, ktorý pozemok je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1656 a vedený Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej 
tiež „predmet nájmu“), a to pre právnickú osobu: Nezisková organizácia NEO , 
Šándorova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 42 166 403, t.j. tým zároveň schvaľuje Nájomnú 
zmluvu a zmluvu o spolupráci s Neziskovou organizác iou NEO.  Predmet nájmu je 
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a ako majetok je vedený 
v zozname majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pod inventárnym číslom 
IMB/0227. Predmet nájmu nie je evidovaný v katastri nehnuteľností a nemá určené 
súpisné číslo. Pozemok na ktorom je predmet nájmu postavený je vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislava a v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

 
 

B .  k o n š t a t u j e ,  
 

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v nasledovnom: 
 

- Nezisková organizácia NEO bude užívať predmet nájmu tak, aby bol zachovaný 
verejný záujem  a dochádzalo k uspokojeniu kultúrnych a komunitných potrieb 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návštevníkov Medickej záhrady 
v Bratislave; 

 
- účel nájmu : libresso (bufet) s terasou, športové, kultúrne a iné spoločenské 

aktivity, požičovňa športového náradia bez poplatkov za vypožičanie, herná 
miestnosť pre spoločenské hry, letné kino, sociálne zariadenia, detský prebaľovací 
pult, sklad; 

 
- Nezisková organizácia NEO vykoná rekonštrukciu  predmetu nájmu v hodnote 

60.000 EUR. 
 

 
C . s p l n o m o c ň u j e  

 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy 
prípadných chýb v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní.  
 

  
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej tiež „mestská časť“) má vo vlastníctve 

nehnute ľnos ť – stavbu tzv. dom čeka v Medickej záhrade v Bratislave , 
nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. 9797/3, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – 
m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, ktorý pozemok je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1656 a vedený Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej tiež 
„predmet nájmu“) . 
 
Predmet nájmu je ako majetok vedený v zozname majetku mestskej časti pod 
inventárnym číslom IMB/0227. Predmet nájmu nie je evidovaný v katastri nehnuteľností 
a nemá určené súpisné číslo. Pozemok na ktorom je predmet nájmu postavený je 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava a v správe mestskej časti. 
 

Predmet nájmu sa nachádza v Medickej záhrade v Bratislave, ktorá slúži ako 
oddychová zóna v centre mesta. Medická záhrada svojou polohou ako aj upravenosťou 
zelene, chodníkov a lavičiek je ideálnym miestom krátkodobej rekreácie obyvateľov 
a návštevníkov mestskej časti. Mestská časť preto navrhuje ešte viac zatraktívni ť 
tento unikátny verejný mestský priestor, a to využi tím stavby tzv. dom čeka 
postaveného v Medickej záhrade na spolo čenské a kultúrne ú čely.  
 
Predmet nájmu slúži v súčasnosti ako sklad náradia. Technický stav predmetu nájmu, 
jeho vybavenie (nefunkčný plynový kotol, elektrina, voda) a stavebná dispozícia 
neumožňujú jeho aktuálne využitie na iné účely. Potenciál predmetu nájmu vzh ľadom 
na miesto, na ktorom sa nachádza, je tak nevyužitý.  
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súčasnosti nemá finančné prostriedky na 
rekonštrukciu predmetu nájmu a na jeho iné využitie. Preto sa mestská časť 
v spolupráci s Neziskovou organizáciou NEO rozhodla  zabezpečiť využitie 
domčeka v Medickej záhrade pre obyvate ľov Starého Mesta na kultúrne a 
spolo čenské aktivity.  

 
Predkladateľ preto predkladá návrh na schválenie nájmu domčeka v Medickej 

záhrade v Bratislave podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, 
t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Neziskovú organizáciu NEO, t.j. schválenie 
Nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci s Neziskovou organizáciou NEO (ďalej tiež 
„zmluva“). 
 

Predmetom zmluvy je nájom stavby - domčeka v Medickej záhrade v Bratislave, 
nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 9797/3, zapísanom na liste vlastníctva č. 1656, 
katastrálne územie: Staré Mesto a právna úprava spolupráce, vzájomných práv 
a povinností účastníkov tejto zmluvy pri vytvorení a realizácii projektu využitia objektu 
domčeka v Medickej záhrade na kultúrne a spoločenské účely. 

 
Dôvody hodné osobitného zrete ľa schválenia nájmu spo čívajú pod ľa názoru 
predkladate ľa v nasledovnom: 
 



- Nezisková organizácia NEO bude užívať predmet nájmu tak, aby bol zachovaný  
verejný záujem  a dochádzalo k uspokojeniu kultúrnych a komunitných potrieb 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návštevníkov Medickej záhrady 
v Bratislave; 

 
- účel nájmu : libresso (bufet) s terasou, športové, kultúrne a iné spoločenské aktivity, 

požičovňa športového náradia bez poplatkov za vypožičanie, herná miestnosť pre 
spoločenské hry, letné kino, sociálne zariadenia, detský prebaľovací pult, sklad; 

 
- Nezisková organizácia NEO vykoná rekonštrukciu  predmetu nájmu v hodnote 60.000 

EUR. 
 

Rekonštrukcia a zrevitalizovanie predmetu nájmu a jeho nové funkčné využitie je tak 
v záujme mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jej obyvateľov. Predložený návrh 
zmluvy zabezpe čí obnovu dom čeka v Medickej záhrade a oživenie spolo čenského 
a kultúrneho života v Medickej záhrade.  

 
Návrh Nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci je v súlade so zákonom č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave, Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným 
do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Pravidlami nakladania s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným 
do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 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 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. 

 
Z uvedených dôvodov predkladate ľ navrhuje schváli ť uznesenie tak, ako je 

uvedené v návrhu uznesenia.  
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto & Nezisková organizácia NEO  Strana 1z 13 
Nájomná zmluva a zmluva o spolupráci č. .../2012 

 
„N Á V R H“ 

Nájomná zmluva 
a 

Zmluva o spolupráci č. ...../2012 
uzatvorená podľa ust. §§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 

Zmluvné strany: 

 
1. Názov: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Sídlo:  Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
IČO:  00 603 147 
DIČ: 2020804170 

 Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  35-1526012/0200 
Konajúca prostredníctvom: PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 

  
 (ďalej ako „Mestská časť“ alebo „Prenajímateľ“ ) 
a 
 
2. Názov: Nezisková organizácia NEO 

Sídlo:  Šándorova 2, 821 03 Bratislava 
IČO:  42 166 403 
DIČ: 2022708380 

 Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:  2627162168/1100 
Zapísaná: Register neziskových organizácií vedený Obvodným úradom v  

  Bratislave, reg. č.: OVVS-31250/266/2008-NO 
 Konajúca prostredníctvom: Mgr. Pavol Kelley, riaditeľ neziskovej organizácie 
 

(ďalej ako „Nezisková organizácia“ alebo „Nájomca“) 
      
sa dohodli na uzavretí tejto Nájomnej zmluvy a Zmluvy o spolupráci č. ...../2012 podľa ust. §§ 663 
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (ďalej tiež „zmluva“) za nasledovných podmienok: 
 

Preambula 

Nezisková organizácia NEO je právnickou osobou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v 
oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: služby v 
oblasti prípravy mediálnych a komunikačných projektov zameraných na posilňovanie občianskej 
spoločnosti a propagácie jej hodnôt vo verejnosti, vykonávanie služieb v kultúrnej a mediálnej oblasti, 
v oblasti zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodných projektov, poskytovanie služieb v oblasti 
kultúrnych podujatí na Slovensku i v zahraničí, v oblasti organizovania kultúrnych projektov s 
medzinárodnou účasťou, služby formou publikácií, iných tlačovín a nosičov v elektronickej podobe. 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je samosprávnym územným celkom, vykonávajúcim úlohy, 
činnosti a služby samosprávy na území Starého Mesta Bratislavy, prostredníctvom ktorých tiež utvára 
podmienky na kultúrnu a spoločenskú činnosť, rozvoj občianskej vybavenosti a služieb na úrovni 
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mestskej časti, ako aj podporuje regionálny rozvoj komplexným využívaním vnútorného potenciálu 
územia realizáciou projektov využitia verejných priestorov na miesta krátkodobej rekreácie 
obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti s cieľom zvýšenia atraktivity a kvality mestského sociálneho 
a životného prostredia. 
 
Vzhľadom na to, že Nezisková organizácia ponúkla Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spoluprácu 
pri vytvorení a realizácii projektu využitia stavby vo vlastníctve Mestskej časti - objektu domčeka 
v Medickej záhrade v Bratislave, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 9797/3, ktorý pozemok je 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1656, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – m.č. Staré Mesto, 
katastrálne územie: Staré Mesto a  vedený Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej 
tiež „domček“) na kultúrne a spoločenské účely a vzhľadom na to, že Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto má záujem spolupracovať s Neziskovou organizáciou na uvedenom projekte a vytvoriť tak 
v Medickej záhrade v Bratislave verejne prístupné miesto stretávania sa a trávenia voľných chvíľ jej 
obyvateľov s dôrazom na potreby rodiny, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tejto zmluvy. 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je: 

a) nájom stavby - domčeka a priľahlej terasy, ktorej výmera je približne 35 m², v Medickej 
záhrade v Bratislave, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 9797/3, zapísanom na liste 
vlastníctva č. 1656, katastrálne územie: Staré Mesto, 

b) právna úprava spolupráce, vzájomných práv a povinností účastníkov tejto zmluvy pri 
vytvorení a realizácii projektu využitia objektu domčeka v Medickej záhrade na kultúrne a 
spoločenské účely. 

2. Touto zmluvou prenecháva Prenajímateľ za odplatu (ďalej len „nájomné“) a za podmienok v tejto 
zmluve dohodnutých Nájomcovi do užívania stavbu - domček v Medickej záhrade 
v Bratislave, nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. 9797/3, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – 
m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, zapísanom na liste vlastníctva č. 1656 a 
vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej tiež „Predmet nájmu“). Predmet 
nájmu je vo vlastníctve Mestskej časti a ako majetok je vedený v zozname majetku Mestskej časti 
pod inventárnym číslom IMB/0227. Predmet nájmu nie je evidovaný v katastri nehnuteľností 
a nemá určené súpisné číslo. Pozemok na ktorom je Predmet nájmu postavený je vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislava a v správe Mestskej časti. 

3. Projekt využitia objektu domčeka v Medickej záhrade na kultúrne a spoločenské účely podľa 
odseku 1 tohto článku zmluvy (ďalej tiež „Projekt domček Medická záhrada“ alebo „Projekt“) 
zahŕňa najmä: 

a) dohoda zmluvných strán o využívaní domčeka v Medickej záhrade, 

b) rekonštrukcia a modernizácia domčeka v Medickej záhrade,  

c) realizácia kultúrno-spoločenských aktivít Projektu domček Medická záhrada,  

d) zabezpečenie financovania Projektu domček Medická záhrada, 

e) vytvorenie programovej rady Projektu domček Medická záhrada. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet tejto zmluvy bude realizovaný oboma zmluvnými 
stranami vo verejnom záujme na uspokojenie kultúrnych a komunitných potrieb obyvateľov 
Mestskej časti a návštevníkov Medickej záhrady v Bratislave. 

 
Čl. II.  

Programová rada 

1. Zmluvné strany za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy vytvárajú programovú radu Projektu 
domček Medická záhrada (ďalej tiež „Programová rada“), ako svoj poradný orgán. Programová 
rada má právo sa vyjadrovať ku skutočnostiam, týkajúcim sa Projektu domček Medická záhrada, 
najmä k: 
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a) činnosti Projektu domček Medická záhrada, 

b) použitiu výnosu z činnosti Projektu domček Medická záhrada,  

c) programu kultúrnych a spoločenských aktivít Projektu domček Medická záhrada, 

d) plneniu dohodnutých podmienok využívania domčeka v Medickej záhrade. 

2. Programová rada je zložená z piatich členov, pričom za Mestskú časť je jedným členom starosta 
mestskej časti, jedným prednosta miestneho úradu mestskej časti a jedného člena určí starosta 
mestskej časti z radov poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti. Za Neziskovú 
organizáciu sú v Správnej rade dvaja ňou určení členovia. 

3. Programová rada volí spomedzi svojich členov predsedu Programovej rady na jej prvom 
zasadnutí. O odvolaní predsedu Programovej rady z funkcie rozhodujú členovia na zasadnutí 
Programovej rady. 

4. Programová rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja jej členovia. Podmienkou 
uznášaniaschopnosti je tiež prítomnosť najmenej dvoch zástupcov Mestskej časti. 

5. Programová rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Programovej 
rady. Každý člen Programovej rady má pri hlasovaní jeden hlas. 

6. Člen Programovej rady sa zúčastňuje na jej zasadnutí osobne alebo v zastúpení splnomocnencom 
na základe písomného plnomocenstva. 

7. Programová rada zasadá minimálne jedenkrát za dva mesiace, spravidla v prvý pracovný deň 
príslušného mesiaca. Zasadnutie Programovej rady zvoláva jej predseda. 

8. Požiadať o mimoriadne zasadnutie Programovej rady môže požiadať člen Programovej rady. Ak 
predseda Programovej rady nezvolá mimoriadne zasadnutie tak, aby sa konalo do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti, je nadpolovičná väčšina členov Programovej rady oprávnená 
zvolať ho sama. 

9. Termín a program zasadnutia Programovej rady treba oznámiť členom v lehote najmenej 15 dní 
pred dňom jeho konania. Zasadnutie Programovej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou 
doručenou členom Programovej rady osobne alebo prostredníctvom poštového podniku, ibaže sa 
členovia Programovej rady dohodnú na akceptovaní e-mailových pozvánok. 

10. Priebeh zasadnutia Programovej rady organizačne zabezpečuje predseda Programovej rady. Po 
otvorení zasadnutia predseda Programovej rady overí, či každý člen Programovej rady dostal 
pozvánku na jej zasadnutie a či Programová rada je uznášaniaschopná. Ak sú obidve podmienky 
splnené, pristúpi sa k prerokovaniu programu zasadnutia Programovej rady. Ak predseda 
Programovej rady po otvorení jej zasadnutia zistí, že niektorému členovi Programovej rady 
nebola doručená pozvánka na zasadnutie a/alebo zistí, že Programová rada nie je 
uznášaniaschopná, zabezpečí uvedenie týchto skutočností do zápisnice a zasadnutie Programovej 
rady ukončí. 

11. O priebehu zasadnutia Programovej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda 
Programovej rady. Zápisnica musí obsahovať: 
a) miesto a čas konania zasadnutia Programovej rady, 

b) zoznam prítomných členov Programovej rady, 

c) meno predsedu Programovej rady a zapisovateľa, 

d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu zasadnutia Programovej rady,  

e) rozhodnutia Programovej rady s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu. 

12. Výkon funkcie člena a predsedu Programovej rady je bezodplatný. 

13. Programová rada predkladá 1x ročne miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti výročnú správu 
Projektu domček Medická záhrada. Výročná správa obsahuje najmä vyhodnotenie činnosti 
Projektu za predchádzajúci rok, zoznam a stručný opis jednotlivých kultúrnych a spoločenských 
aktivít realizovaných v rámci Projektu za predchádzajúci rok, ekonomické ukazovatele činnosti 
Projektu za predchádzajúci rok, poslanie a ciele Projektu do budúcnosti.  
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Čl. III.  
Účel nájmu 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi a Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu za 
účelom: libresso (bufet) s terasou, športové, kultúrne a iné spoločenské aktivity, požičovňa 
športového náradia bez poplatkov za vypožičanie, herná miestnosť pre spoločenské hry, letné 
kino, sociálne zariadenia, detský prebaľovací pult a sklad. 

2. Nájomca sa zaväzuje najneskôr do 30.06.2013 otvoriť pre verejnosť prevádzku domčeka 
zahrňujúcu poskytovanie služieb podľa odseku 1 tohto článku zmluvy. 

3. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu výlučne na účel uvedený v odseku 1 tohto článku 
zmluvy.  

 

 

Čl. IV. 
Odplata a spôsob platenia 

1. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na nájomnom za Predmet nájmu vo výške 6.000,00 EUR/rok. 

2. Nájomca bude uhrádzať nájomné štvrťročne vo výške 1.500,00 EUR na účet Prenajímateľa na 
základe tejto zmluvy, pričom nájomné je splatné vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného 
kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa platí splátka nájomného. Nájomné za prvý neúplný 
kalendárny štvrťrok je splatné do desiatich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy v pomernej výške 
podľa počtu zodpovedajúcich dní. 

3. Nájomca je povinný poukázať platby nájomného včas tak, aby tieto najneskôr v desiaty deň 
príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa uhrádzajú, boli pripísané na účet Prenajímateľa, č. 
účtu: 35-1526012/0200, VS: ..................... 

4. V cene nájmu - nájomnom nie sú obsiahnuté platby za dodávku elektrickej energie, tepla, plynu, 
vody, stočné, odvoz odpadu, platby za používanie telefónnych liniek a za ďalšie služby spojené 
s užívaním Predmetu nájmu nájomcom, a tiež náklady spojené s obvyklým udržiavaním a 
prevádzkou Predmetu nájmu. Po dohode zmluvných strán bude uvedené náklady a tzv. 
prevádzkové náklady znášať Nájomca. V cene nájmu - nájomnom nie sú obsiahnuté ani náklady 
na upratovanie Predmetu nájmu, ktoré upratovanie si zabezpečuje Nájomca vo vlastnom mene 
a na vlastné náklady. 

5. Nájomca si zabezpečí dodávku služieb, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom sám, vo 
vlastnom mene a na vlastný účet. Nájomca sa za tým účelom prihlási u príslušných dodávateľov 
služieb. Platby za služby bude Nájomca uhrádzať priamo príslušným dodávateľom služieb. 

6. Nájomca je pri každej platbe nájomného povinný uviesť obdobie, za ktoré sa platba poukazuje. 
V prípade, že Nájomca obdobie neurčí a Prenajímateľ eviduje voči Nájomcovi pohľadávku z titulu 
nedoplatku na nájomnom, je Prenajímateľ oprávnený započítať nešpecifikovanú platbu na 
pokrytie najstaršej splatnej pohľadávky. Za nedodržanie termínu platby nájomného uplatní 
Prenajímateľ voči Nájomcovi úrok z omeškania stanovený v ust. § 3 nariadenia vlády SR č. 
87/1995 Z. z.. 

7. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že Prenajímateľ je počas doby trvania nájmu oprávnený 
upraviť dohodnutú výšku ceny nájmu jeden raz ročne v súlade s medziročným rastom indexu 
spotrebiteľských cien oznámeným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, najskôr však od 
01.01.2013.  

8. Vzhľadom na to, že Nájomca má nárok na náhradu skutočných nákladov vynaložených na 
modernizáciu a rekonštrukciu domčeka a úpravy priľahlého pozemku vo výške podľa čl. VIII. ods. 
7 zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka Mestskej časti voči Nájomcovi na splatnom 
nájomnom bude predmetom započítania s pohľadávkou Nájomcu voči Mestskej časti na zaplatenie 
náhrady nákladov v rozsahu podľa čl. VIII. ods. 7 zmluvy. 
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9. Všetky príjmy Nájomcu získané z užívania Predmetu nájmu na účely podľa čl. II. ods. 1 zmluvy je 
Nájomca povinný viesť osobitne tak, aby umožnil Mestskej časti ich kontrolu. Nájomca sa 
zaväzuje umožniť Mestskej časti kontrolu týchto príjmov kedykoľvek o to požiada. 

 

Čl. V. 
Práva a povinnosti Mestskej časti 

1. Mestská časť je oprávnená: 

a) spoločne s Neziskovou organizáciou spolupodieľať sa na Projekte domček Medická 
záhrada, 

b) určovať a povoľovať v rámci Projektu účel užívania domčeku v Medickej záhradne, 

c) použiť výnos z činnosti Projektu domček Medická záhrada na jeho budúcu činnosť, ako aj 
na  rozvoj, prevádzku, obnovu a rekonštrukciu domčeka tak, aby mohol slúžiť svojmu účelu, 

d) byť medializovaným usporiadateľom kultúrno-spoločenských aktivít Projektu domček 
Medická záhrada, 

e) propagovať činnosť Projektu domček Medická záhrada v hromadných informačných 
prostriedkoch, v propagačných materiáloch, reklamných nosičoch, a iným spôsobom, 

f) nadobudnúť vlastnícke právo k technickému zhodnoteniu domčeka, 

g) dostávať pravidelne, minimálne jeden krát za mesiac informácie o uskutočnených 
kultúrnych a spoločenských podujatiach v záhradnom domčeku a informácie 
o pripravovaných podujatiach, vrátane včasných pozvánok na ne. 

 
2. Mestská časť je povinná: 

a) umožniť Neziskovej organizácii spolupodieľať sa na Projekte domček Medická záhrada 
a umožniť mu užívanie  domčeka výlučne iba na účely plnenia predmetu tejto zmluvy 
v súlade s Projektom domček Medická záhrada. 

 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti Neziskovej organizácie 

1. Nezisková organizácia je oprávnená: 

a) spoločne s Mestskou časťou spolupodieľať sa na Projekte domček Medická záhrada; 
Nezisková organizácia je oprávnená v rámci Projektu užívať domček v Medickej záhradne 
na účel uvedený v čl. II. tejto zmluvy. 

b) v rámci Projektu užívať domček v Medickej záhradne výlučne iba na účely uvedené v čl. II.  
zmluvy. Na prípadnú zmenu účelu nájmu, resp. jeho rozšírenie je oprávnená len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Mestskej časti. 

c) použiť výnos z činnosti Projektu domček Medická záhrada na jeho budúcu činnosť, ako aj 
na rozvoj, prevádzku, obnovu a rekonštrukciu  domčeka a Medickej záhrady tak, aby mohli 
slúžiť svojmu účelu, 

d) byť medializovaným usporiadateľom kultúrno-spoločenských aktivít pri prevádzke  
domčeka, 

e) propagovať činnosť domčeka v hromadných informačných prostriedkoch, v propagačných 
materiáloch, reklamných nosičoch, a iným spôsobom. 

 
2. Nezisková organizácia je povinná: 

a) umožniť Mestskej časti spolupodieľať sa na Projekte domček Medická záhrada, 

b) vykonať stavebné úpravy a udržiavacie práce v rozsahu investície podľa čl. VIII. ods. 1 tejto 
zmluvy, 
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c) niesť zodpovednosť za riadenie, koordináciu, zabezpečenie všetkých organizačných, 
technických a pomocných služieb, a za uhradenie nákladov za kultúrno-spoločenské aktivity 
organizované v rámci Projektu domček Medická záhrada, 

d) organizovať a realizovať v záhradnom domčeku a jeho bezprostrednom okolí t.j. v Medickej 
záhrade výlučne iba kultúrno-spoločenské aktivity, Nezisková organizácia za tým účelom 
zabezpečí na vlastné náklady napĺňanie programovej zložky činnosti  domčeka, 

e) rešpektovať všetky predpisy a obmedzenia súvisiace s organizovaním a priebehom 
verejných kultúrnych a spoločenských podujatí, najmä dodržať povinnosti usporiadateľa 
podľa § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, dodržať oznamovaciu 
povinnosť podľa zákona č. 618/2003 Z.z.  (autorský zákon v znení neskorších predpisov) 
o kolektívnej správe práv, pri hlasitosti produkcie dodržať prípustné hodnoty a normy podľa 
vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov, ustanovenia 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, § 12 vyhlášky MV SR 
č121/2002 Z.z. o požiarnej  prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb, 

f) zabezpečiť na vlastné náklady zodpovednú osobu, ktorá bude počas trvania kultúrno-
spoločenských aktivít dbať o dodržiavanie pokoja, poriadku, ochranu zdravia a ochranu pred 
požiarmi, 

g) hospodárne nakladať s energiami a šetrne zaobchádzať s majetkom Mestskej časti, 
Nezisková organizácia je povinná odstrániť a nahradiť vzniknutú škodu, následky škody ako 
aj náklady na odstránenie škody v plnej výške, a to akúkoľvek škodu, ktorá vznikne 
v priestoroch  domčeka a bude spôsobená Neziskovou organizáciou, osobami majúcimi 
vzťah k nej, resp. inými osobami, ktorým Nezisková organizácia umožnila prístup do 
priestorov  domčeka, vrátane osôb, ktoré sa podieľajú na výkone kultúrno-spoločenských 
aktivít v priestoroch domčeka a návštevníkov týchto aktivít, 

h) uhrádzať náklady na dodávku elektrickej energie, tepla, plynu, vody, stočné, odvoz odpadu, 
upratovanie, strážnu službu a ďalšie plnenia a služby spojené s užívaním domčeka, 

 

Čl. VII. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prenajímateľ nie je povinný odovzdať Nájomcovi spolu s Predmetom nájmu vnútorné vybavenie a 
zariadenie Predmetu nájmu, ktoré si na vlastné náklady zabezpečí Nájomca. Nájomca svojim 
podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že mu je dobre známy stav Predmetu nájmu a Predmet nájmu 
v stave v akom sa nachádza pri podpise zmluvy preberá do nájmu. 

2. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca je povinný 
na vlastné náklady a bezodkladne odstrániť všetku škodu spôsobenú na Predmete nájmu, 
v spoločných priestoroch alebo iných priestoroch Prenajímateľa nájomcom, resp. osobami, ktorým 
Nájomca umožnil užívanie Predmetu nájmu s výnimkou škôd vzniknutých v dôsledku obvyklého 
opotrebenia. 

3. Nájomca je povinný znášať náklady vyplývajúce z realizácie bežných opráv a bežných úprav 
Predmetu nájmu v hodnote do 100 EUR v každom jednotlivom prípade, a zároveň je povinný včas 
nahlásiť Prenajímateľovi potrebu väčších opráv a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných 
opráv, v opačnom prípade Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. Pre 
pojem bežné opravy a úpravy sa analogicky použije ust. § 5 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.. 
Suma uvedená v prvej vete tohto bodu zmluvy sa zvyšuje automaticky a percentuálnu úroveň 
výšky miery inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR. 
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4. Prenajímateľ je počas trvania nájomného vzťahu založeného touto zmluvou oprávnený vykonávať 
potrebnú technickú kontrolu Predmetu nájmu a kontrolovať, či Nájomca užíva Predmet nájmu 
riadnym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Nájomca je povinný za 
týmto účelom, ako aj za účelom vykonania opráv Predmetu nájmu umožniť Prenajímateľovi, resp. 
ním povereným osobám prístup do všetkých miestností a častí Predmetu nájmu po 
predchádzajúcom nahlásení Nájomcovi. 

5. Nájomca je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť majetok proti odcudzeniu, poškodeniu 
alebo zničeniu a zvážiť účelnosť jeho poistenia taktiež na vlastné náklady. Nájomca je taktiež 
povinný dodržiavať príslušné hygienické a ekologické predpisy v Predmete nájmu tak, aby nebola 
narušená hygienická a ekologická nezávadnosť priestorov Predmetu nájmu a susediacich 
priestorov budov. Uvedené zahŕňa najmä povinnosť Nájomcu vykonať na vlastné náklady všetky 
potrebné a nevyhnutné dezinfekčné, dezinsekčné a ďalšie ekologické opatrenia za účelom 
zamedziť výskytu škodcov, parazitov, resp. škodlivín a škodlivých látok v priestoroch Predmetu 
nájmu a susediacich priestorov budov a ich všetkých súčastí. Nájomca preberá v plnom rozsahu 
zodpovednosť za hygienické a ekologické škody a ujmy vzniknuté v súvislosti s prevádzkou jeho 
podnikateľskej činnosti v Predmete nájmu podľa tejto zmluvy. 

6. Nájomca preberá v rozsahu ním užívaného Predmetu nájmu na seba všetky povinnosti 
vyplývajúce zo všeobecne platných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
o ochrane majetku, o ochrane pred požiarmi, ako aj hygienické predpisy. Nájomca je súčasne 
povinný rešpektovať informácie súvisiace s ochranou pred požiarmi oznámené zo strany 
Prenajímateľa. Nájomca je povinný udržiavať Predmet nájmu v stave, ktorý neohrozuje 
bezpečnosť osôb a majetku. Akákoľvek škoda, ktorá vznikne v priestoroch Predmetu nájmu 
a bude spôsobená nájomcom, resp. osobami majúcimi vzťah k Nájomcovi, bude nájomcom 
odstránená. V opačnom prípade sa Nájomca zaväzuje k náhrade vzniknutej škody, následkov 
škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške Prenajímateľovi, bezodkladne po výzve 
Prenajímateľa. Nájomca zodpovedá Prenajímateľovi za škodu vzniknutú v Predmete nájmu, ktorú 
spôsobil on sám, resp. jeho zamestnanci, resp. ručí Prenajímateľovi za škodu spôsobenú klientmi 
Nájomcu, jeho dodávateľmi, resp. inými osobami, ktorým Nájomca umožnil do Predmetu nájmu 
prístup. 

7. Prenajímateľ sa zaväzuje v súlade s platným právnymi predpismi zabezpečiť výkon všetkých 
pravidelných revízií potrebných v zmysle platných právnych predpisov k prevádzkovaniu 
Predmetu nájmu, a to revízie tých zariadení, ktoré sú vo vlastníctve Prenajímateľa a nachádzajú sa 
v Predmete nájmu. Revízie ďalších zariadení, ktoré prevádzkuje Nájomca a ktoré nie sú vo 
vlastníctve Prenajímateľa zabezpečuje vo vlastnom mene a na vlastný účet Nájomca. Nájomca je 
povinný dodržiavať predpisy o skladovaní a manipulácii s horľavými látkami, zabezpečiť 
a udržiavať plnú priechodnosť únikových ciest, voľný prístup k únikovým východom, rozvodným 
elektrickým zariadeniam, prostriedkom požiarnej ochrany, uzáverom vody a plynu, dodržiavať 
zákaz používania chybných a poškodených elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr a iných 
predmetov a zariadení nevyhovujúcich normám a predpisom. 

8. Prenajímateľ súhlasí s označením prevádzky Nájomcu pred vstupom do Predmetu nájmu, 
propagujúcim Nájomcu, resp. ním ponúkané služby vo forme a spôsobom zmluvnými stranami 
vopred písomne odsúhlasenom. 

9. Nájomca je povinný prevádzkovať a udržiavať Predmet nájmu ako aj svoje zariadenia inštalované 
v Predmete nájmu tak, aby ich činnosť negatívne neovplyvňovala životné prostredie, pričom príp. 
odpadové produkty je povinný likvidovať podľa príslušných legislatívnych noriem a postupov na 
vlastné náklady. Nájomca je povinný nepoužívať chemikálie a suroviny, ktoré sú na zozname 
nežiaducich látok a zaväzuje sa na vlastné náklady znášať príp. následky ekologickej havárie. 
Zodpovednosť Nájomcu vo vzťahu k Prenajímateľovi týmto nie je dotknutá. 

10. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe alebo 
umožniť užívanie Predmetu nájmu treťou osobou bez súhlasu Prenajímateľa. O súhlas 
s podnájmom požiada Nájomca Prenajímateľa vo forme písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude 
písomný návrh zmluvy o podnájme. Poskytnutý súhlas s podnájmom môže Prenajímateľ zrušiť 
formou písomného oznámenia doručeného Nájomcovi. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto & Nezisková organizácia NEO  Strana 8 z 13 
Nájomná zmluva a zmluva o spolupráci č. .../2012 

 

Čl. VIII. 
Dohoda o vykonaní stavebných úprav a udržiavacích prác 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca najneskôr do 30.06.2013 vykoná stavebné úpravy 
a udržiavacie práce počas platnosti doby nájmu v interiérovej a exteriérovej časti domčeka, ako aj 
na priľahlom okolitom pozemku (terasa), tak aby  domček a priľahlý pozemok mohli slúžiť účelu 
uvedenom v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy. Nájomca je povinný investovať do rekonštrukcie 
a modernizácie domčeka a úpravy priľahlého pozemku sumu minimálne vo výške 60.000,00 EUR 
vrátane DPH a túto investíciu riadne dokladovať Mestskej časti. 

2. Mestská časť udeľuje Nájomcovi súhlas na vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác 
podľa podmienok tejto zmluvy a zároveň mu udeľuje plnomocenstvo na zastupovanie vo veci 
realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa tejto zmluvy pred príslušným stavebným 
úradom a ostatnými právnickými a fyzickými osobami. 

3. Nájomca je povinný pri vykonávaní stavebných úprav a udržiavacích prác postupovať v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákonom 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Povolenia, súhlasy, resp. iné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a iných 
osôb v súvislosti so stavebnými úpravami a udržiavacími prácami zabezpečuje na vlastné náklady 
Nájomca. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú pri vykonávaní stavebných úprav 
a udržiavacích prác. 

4. Nájomca je povinný pred začatím stavebných úprav a udržiavacích prác predložiť Mestskej časti 
rozpis plánovaných stavebných úprav a udržiavacích prác a návrh rozpočtu za účelom ich 
odsúhlasenia. 

5. Počas realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác je Nájomca povinný Mestskú časť 
priebežne informovať o ich priebehu a  umožniť jej za týmto účelom vykonať kontrolu. Nájomca 
sa rovnako zaväzuje prizvať zástupcov Mestskej časti na odovzdanie a prevzatie stavebných 
úprav a udržiavacích prác. 

6. V prípade, že stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajú stavebnému povoleniu Nájomca sa 
zaväzuje bez zbytočného odkladu po odovzdaní a prevzatí stavebných úprav a udržiavacích prác 
podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. Nájomca sa 
zaväzuje bez zbytočného odkladu predložiť Mestskej časti po kolaudácii právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie stavebného úradu. 

7. Technické zhodnotenie domčeka, resp. Medickej záhrady sa stáva vlastníctvom Mestskej časti. 
Nájomca má nárok na náhradu riadne preukázaných skutočných nákladov vynaložených na 
modernizáciu a rekonštrukciu domčeka a úpravy priľahlého pozemku maximálne vo výške 
60.000,00 EUR vrátane DPH.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je oprávnený požadovať náhradu nákladov podľa čl. IV 
ods. 8 tohto článku zmluvy a Prenajímateľ je povinný takúto náhradu nákladov zaplatiť 
maximálne v rozsahu zodpovedajúcom sume 60.000,00 EUR vrátane DPH. V prípade, ak 
Nájomca predloží rozpis nákladov, z ktorých bude vyplývať suma prevyšujúca sumu 60.000,00 
EUR vrátane DPH, Nájomca nemá nárok na uhradenie tejto prevyšujúcej sumy, t.j. sumy, ktorá 
predstavuje rozdiel medzi sumou 60.000,00 vrátane DPH a sumou na ktorú je vystavený rozpis 
nákladov. Prenajímateľ túto prevyšujúcu sumu nie je povinný uhradiť. 

9. Vzhľadom na skutočnosť, že Predmet nájmu nie je evidovaný v katastri nehnuteľností a nemá 
určené súpisné číslo, zmluvné strany sa zaväzujú vykonať opatrenia smerujúce k riadnej evidencii 
Predmetu nájmu v katastri nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a 
o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a k určeniu súpisného 
čísla podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
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Čl. IX. 
Zákonné záložné a zádržné právo 

1. Prenajímateľ má podľa ust. § 672 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník na 
zabezpečenie nájomného záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú v prenajatom Predmete 
nájmu a patria Nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním užívajú Predmet nájmu. 

2. Prenajímateľ ako záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia 
pohľadávky, predstavujúcej nezaplatené nájomné z predmetu záložného práva, t.j. k hnuteľným 
veciam, ktoré sú v prenajatom Predmete nájmu a patria Nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním 
užívajú Predmet nájmu (ďalej len „záloh“), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. 

3. Záložné právo predstavuje nepodmienené, neodvolateľné a absolútne právo záložného veriteľa 
vykonať toto záložné právo predajom zálohu alebo akejkoľvek jeho časti, a to bez akéhokoľvek 
rozhodnutia alebo súhlasu akéhokoľvek orgánu alebo inej osoby. 

4. Do úplného splnenia všetkých zabezpečených záväzkov (nájomné) voči záložnému veriteľovi sa 
Nájomca ako záložca zaväzuje plniť nasledovné povinnosti: 

a) bez predchádzajúceho písomného súhlasu záložného veriteľa záložca nesmie záloh: 

(i) scudziť (najmä predať, darovať, zameniť s vecami inej osoby, vložiť ako vklad do 
základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, podieľať sa nimi ako vkladom 
na podnikaní iného podnikateľa); v prípade prevodu zálohu záložné právo nezaniká a 
pôsobí v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy na nadobúdateľa, 

(ii)  zriadiť k zálohu vecné bremeno, ďalšie záložné právo, alebo iné obdobné právo, ktoré by 
sťažovalo výkon práv záložného veriteľa, 

(iii)  odovzdať záloh do držby tretej osoby; 

b) umožniť záložnému veriteľovi alebo ním poverenej osobe prístup k zálohu za účelom jeho 
obhliadky, prípadne vykonania všetkých úkonov potrebných k oceneniu zálohu, výkonu 
záložného práva, udržiavacích prác, ak ich vykonanie je nevyhnutné pre zachovanie hodnoty 
zálohu alebo vykonania iných zisťovaní, ktoré môžu byť pre záložného veriteľa relevantné; 

c) uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú záložný veriteľ bude podľa 
vlastného uváženia vyžadovať na vznik, trvanie alebo ochranu akéhokoľvek svojho práva v 
súvislosti s výkonom záložného práva; 

d) riadne označiť záloh, aby nemohlo dôjsť k zámene s inou hnuteľnou vecou spôsobom, ktorý je 
odolný voči bežnému mechanickému opotrebeniu a podľa možnosti aj voči pôsobeniu 
prírodných živlov, pričom toto označenie bude obsahovať najmä identifikáciu hnuteľnej veci 
(výrobné alebo iné obdobné číslo, typ a označenie hnuteľnej veci) a údaj o tom, že ide o záloh 
na zabezpečenie nájomného z tejto zmluvy. 

5. Ak zabezpečená pohľadávka (nájomné) nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať 
výkon záložného práva. V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť 
nasledovnými spôsobmi: 

a) predajom zálohu na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, 

b) domáhať sa uspokojenia predajom zálohu podľa zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného 
poriadku a zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, 

c) iným vhodným spôsobom uvedeným v odseku 7 tohto článku zmluvy, 

d) iným vhodným spôsobom podľa predpisov, ktoré budú platné v dobe vzniku podmienok na 
výkon záložného práva, 

 k čomu mu už pri uzavretí tejto zmluvy dáva Nájomca vopred svoj súhlas. 

6. O spôsobe výkonu záložného práva rozhoduje záložný veriteľ, o čom upovedomí záložcu. Ak 
záložným veriteľom vybraný spôsob výkonu záložného práva sa ukáže ako nevhodný, je záložný 
veriteľ oprávnený vybrať iný spôsob výkonu záložného práva, o čom záložcu upovedomí. 

7. Za iné vhodné spôsoby zmluvné strany považujú: 

a) priamy predaj v zmysle odseku 8 tohto článku zmluvy, 

b) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle odseku 9 tohto článku zmluvy. 
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8. Priamym predajom sa pre účely výkonu záložného práva rozumie predaj zálohu tretej osobe, ktorá 
zaplatí za záloh minimálne cenu stanovenú súdnym znalcom alebo odborným odhadom, ktorý je 
oprávnený urobiť zamestnanec Prenajímateľa. O predaji zálohu v tomto prípade bude záložný 
veriteľ záložcu vopred informovať. 

9. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže sa pre účely realizácie záložného práva rozumie vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka záložným veriteľom 
(ďalej len „súťaž“) a predaj zálohu v súlade s podmienkami uvedenými v tomto odseku 
nasledovne: 

a) za dostatočnú lehotu trvania súťaže sa považuje lehota jedného mesiaca od uverejnenia 
vyhlásenia súťaže. Najvhodnejším z predložených návrhov sa rozumie návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou, 

b) minimálna cena, ktorá bude v priebehu súťaže akceptovateľnou, bude cena stanovená na 
základe znaleckého posudku vyhotoveného súdnym znalcom alebo cena stanovená odborným 
odhadom, ktorý je oprávnený urobiť zamestnanec Prenajímateľa, 

c) v prípade, ak nebude uzatvorená kúpna zmluva s účastníkom súťaže, ktorý predložil 
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy v určenom čase, má záložný veriteľ právo 
súťaž opakovať, alebo realizovať priamy predaj, 

d) záložný veriteľ ma právo predať záloh pod minimálnu cenu priamym predajom, avšak len v 
prípade, ak sa ani po druhom opakovaní súťaže nepodarí záloh predať; v takom prípade sa 
neuplatnia ustanovenia odseku 8 tohto článku zmluvy. 

10. Záložný veriteľ je oprávnený na uzavretie kúpnej zmluvy s treťou osobou vybranou spôsobom 
podľa odseku 8 alebo 9 tohto článku zmluvy. Kúpnu cenu od tretej osoby je oprávnený prevziať 
výlučne záložný veriteľ. Náležitosti kúpnej zmluvy určuje záložný veriteľ. 

11. Náklady spojené s výkonom záložného práva a vynaložené záložným veriteľom (náklady 
dobrovoľnej verejnej dražby, exekučného konania, obchodnej verejnej súťaže, dane v zmysle 
príslušných právnych predpisov, notárske poplatky, správne poplatky, poštovné náklady a iné) sú 
príslušenstvom zabezpečenej pohľadávky a záložca sa ich zaväzuje zaplatiť záložnému veriteľovi, 
pričom ich zaplatenie je zabezpečené záložným právom. 

12. Záložný veriteľ je oprávnený znížiť najnižšie podanie v zmysle ust. § 16 ods. 4 zákona č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v rozsahu určenom záložným veriteľom. 

13. Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi. 

14. Záložný veriteľ je oprávnený záloh predať ktorýmkoľvek spôsobom dohodnutým v odseku 5 až 9 
tohto článku zmluvy najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa oznámenia  o začatí výkonu záložného 
práva záložcovi (ďalej len „adresát“) formou doporučeného listu, pričom za doručenie listu sa 
považuje deň prevzatia tohto listu adresátom. Ak si adresát tento list neprevezme a ani si ho do 
troch dní od jeho uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň jeho 
doručenia, i keď sa adresát o uložení tohto listu nedozvedel. 

15. V zmysle Občianskeho zákonníka pri speňažení zálohu koná záložný veriteľ v mene záložcu. 
Záložný veriteľ je kedykoľvek oprávnený splnomocniť akúkoľvek tretiu osobu, úplne alebo 
čiastočne, aby táto tretia osoba konala namiesto záložného veriteľa pri predaji zálohu v mene 
záložcu. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že záložný veriteľ je oprávnený konať v mene a na 
účet záložcu aj pri všetkých úkonoch potrebných k odovzdaniu predmetu dražby vydražiteľovi v 
zmysle ust. § 29 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. 

16. Ak je záloh tvorený viacerými samostatnými hnuteľnými vecami, každá z týchto samostatných 
vecí môže byť speňažená v rámci výkonu záložného práva na uspokojenie zabezpečenej 
pohľadávky podľa tejto zmluvy samostatne alebo spoločne, podľa rozhodnutia záložného veriteľa. 

17. Záložca je povinný strpieť výkon záložného práva a poskytnúť záložnému veriteľovi súčinnosť 
potrebnú na výkon záložného práva. Najmä je povinný vydať záložnému veriteľovi záloh a 
doklady potrebné na prevzatie, prevod a užívanie zálohu, spolupracovať so záložným veriteľom 
počas výkonu záložného práva. 
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18. Záložný veriteľ je povinný podať záložcovi písomnú správu o výkone záložného práva, v ktorej 
uvedie najmä údaje o predaji zálohu, hodnote výťažku z predaja zálohu, o nákladoch 
vynaložených na vykonanie záložného práva a o použití výťažku z predaja zálohu. 

19. Z výťažku predaja zálohu podľa tohto článku zmluvy záložný veriteľ prednostne uhradí účelne 
vynaložené náklady súvisiace s výkonom záložného práva (odmena pre znalca za vyhotovenie 
znaleckého posudku, odmena pre licitátora, správne poplatky, a pod.) a následne uspokojí svoju 
zabezpečenú pohľadávku. Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje zabezpečenú pohľadávku, 
záložný veriteľ je povinný záložcovi vydať hodnotu výťažku z predaja, ktorá prevyšuje 
zabezpečenú pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s 
výkonom záložného práva. 

20. Prenajímateľ má podľa ust. § 672 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník na 
zabezpečenie nájomného zádržné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú v prenajatom Predmete 
nájmu a patria Nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním užívajú Predmet nájmu. Ak sa Nájomca 
sťahuje alebo ak sa odstraňujú uvedené hnuteľné veci, napriek tomu, že nájomné nie je zaplatené 
alebo zabezpečené, môže Prenajímateľ zadržať tieto veci. 

21. Prenajímateľ je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť Nájomcu o zadržaní vecí a jeho 
dôvodoch. 

22. Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady súvisiace so zadržaním vecí. 

23. Na základe zádržného práva má Prenajímateľ ako veriteľ právo pri výkone súdneho rozhodnutia 
na prednostné uspokojenie z výťažku zadržovanej veci pred iným veriteľom, a to aj záložným 
veriteľom. 

24. Nájomca berie na vedomie, že výkonom oprávnenia Prenajímateľa v rámci zákonného záložného 
práva a zádržného práva nemôže vzniknúť Nájomcovi škoda. Súčasne je Nájomca uzrozumený 
s tým, že takýmto výkonom môžu byť dotknuté údaje Nájomcu uložené na pamäťových nosičoch 
a iných médiách určených na zaznamenávanie dát (počítače, harddisky, USB kľúče, CD/DVD 
atď.), ktoré sa nachádzajú v Predmete nájmu. V prípade, že nastane skutočnosť uvedená 
v predchádzajúcej vete, Nájomca vyhlasuje, že túto skutočnosť zavinil on sám, lebo nesplnil 
povinnosť platiť nájomné riadne a včas. 

25. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každé 
porušenie povinnosti Nájomcu podľa tohto článku zmluvy. Nájomca vyhlasuje, že výšku zmluvnej 
pokuty berie na vedomie, táto nie je v rozpore s dobrými mravmi a v prípade porušenia povinnosti 
sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do piatich dní odo dňa porušenia povinnosti. 

26. Nájomca udeľuje vopred Prenajímateľovi súhlas, aby Prenajímateľ postupoval pri výkone 
zákonného záložného a zádržného práva spôsobom uvedeným v tomto článku zmluvy. Nájomca 
berie na vedomie, že ak Prenajímateľ pristúpi k výkonu zákonného záložného a zádržného práva, 
bude to iba z toho dôvodu, že Nájomca neuhradil nájomné riadne a včas. 

 

Čl. X. 
Trvanie zmluvy  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie desať rokov. 

2. Zmluvu možno ukončiť iba so súhlasom miestneho zastupiteľstva Mestskej časti: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade, že druhá zmluvná strana 
poruší niektorú z podmienok dohodnutú touto zmluvou, pričom odstúpenie od zmluvy je 
účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane, 

c) mestská časť môže odstúpiť od zmluvy ak Nájomca do 30 dní od podpísania zmluvy 
hodnoverne nepreukáže finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie rekonštrukcie 
domčeka a úpravy priľahlého pozemku, tak aby mohli slúžiť dohodnutému účelu nájmu ,  

d) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná doba je 2 mesiace a začína   
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, 
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3. V prípade, ak nastanú skutočnosti zakladajúce právo od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu vypovedať 
pre porušenie zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, je 
dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá 
povinnosť porušila. Odo dňa tohto oznámenia plynie druhej zmluvnej strane 30-dňová lehota na 
odstránenie nežiaduceho stavu. Pokiaľ k odstráneniu nežiaduceho stavu v uvedenej lehote 
nedôjde, je dotknutá zmluvná strana oprávnená odstúpiť do zmluvy alebo podať písomnú 
výpoveď. 

4. Počas plynutia výpovednej doby sú zmluvné strany povinné plniť všetky povinnosti z tejto zmluvy 
im vyplývajúce. 

5. Pri ukončení zmluvného vzťahu sú zmluvné strany povinné vysporiadať si prípadné záväzky, 
ktoré im vznikli počas trvania zmluvy. Mestská časť zaplatí Neziskovej organizácii neuhradenú 
časť náhrady skutočných nákladov vynaložených na modernizáciu a rekonštrukciu domčeka 
a úpravy priľahlého pozemku do 60 dní od ukončenia zmluvy  

 

Čl. XI. 
Doručovanie 

1. Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu 
adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane. 

2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 
v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej 
forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú 
adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných 
podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať 
písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii 
doručovanej písomnosti, alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie 
poštových služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších 
predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk 
dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu 
a podpisom takej osoby na doručenke. 

3. Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) 
deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) 
deň, v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, ak adresát 
neprevzal zásielku v odbernej lehote, (iii) deň, v ktorý je na zásielke preukázateľne 
zamestnancom poštového podniku vyznačená poznámka „adresát je neznámy“, „adresát 
nezastihnutý“, „adresát sa odsťahoval“ alebo iná poznámka, zakladajúca nemožnosť doručenia 
zásielky. 

 

Čl. XII.  
Záverečné ustanovenia 

  

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. v spojení 
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s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Mestská časť dostane tri rovnopisy 
a Nezisková organizácia jeden rovnopis. 

4. Túto zmluvu možno meniť len písomnými očíslovanými dodatkami. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

6. Zmluva bola podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. .../2012 zo dňa ................. 

 
V Bratislave, dňa ......................... V Bratislave, dňa ......................... 
 
Nezisková organizácia: Mestská časť:  

 

 

 

 

 

 

___________________________ ________________________________ 
Nezisková organizácia NEO Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Mgr. Pavol Kelley PhDr. Tatiana Rosová  
riaditeľ neziskovej organizácie starostka mestskej časti  


