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NÁVRH   UZNESENIA 
 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 

 
 
1.                                                          schvaľuje 
 
zmluvu o podnájme v znení: 
 
 
 

Zmluva o podnájme  
 

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 
 

1. Nájomca:  
Karloveský športový klub, príspevková organizácia 
Sídlo: Janotova 12, 841 05 Bratislava-Karlova Ves 
Zastúpený: Ing. Anna Paučová, vedúca KŠK 
IČO: 317 71 181 
DIČ: 202 1344 886 
IBAN: SK92 6500 0000 0000 2006 3148 
(ďalej len „nájomca“) 
 

2. Podnájomca: 
LUPY, s.r.o. 
Sídlo: Budatínska 3101/41 
Zastúpený: Mgr. Tomáš Lupták 
IČO: 50 422 057 
DIČ: 2024133947 
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2052 3341 
(ďalej len „podnájomca“) 
 
(nájomca a podnájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
Predmet a účel nájmu 

1. Predmetom tejto zmluvy je podnájom časti stavby súpisné číslo 5671 nachádzajúcej 
sa na parcele č. 1132, katastrálne územie Karlova Ves na Janotovej ul. č. 12 v Bratislave 
zapísanej na LV č. 27, obec BA-m.č. KARLOVA VES.. Nájomca prenecháva podnájomcovi 
do užívania časť stavby o výmere 142,80 m2 (pôvodne: 2x tanečná sála, zrkadlová sála, šatňa, 
wc, hygiena, chodba, sprchy, tanečný salónik). (ďalej len „predmet podnájmu“ alebo 
„objekt“). Vymedzený predmet podnájmu je zobrazený v situačnom nákrese, ktorý tvorí 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 



2. Nájomca prehlasuje, že na objekt špecifikovaný v odseku 1 tohto článku zmluvy má platnú 
nájomnú zmluvu zo dňa 13.02.2001 uzatvorenú medzi ním a mestskou časťou Bratislava-
Karlova Ves.  

3. Nájomca prehlasuje, že z jeho strany sú splnené všetky podmienky vyžadované právnym 
poriadkom pre platné uzatvorenie zmluvy o podnájme a pre riadny vznik podnájomnej 
zmluvy. Zámer podnájmu objektu bol schválený uznesením č. 59/2019 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 25.06.2019, ktoré je Prílohou č. 
2 tejto zmluvy. 

4. Nájomca odovzdáva a podnájomca preberá do podnájmu objekt uvedený v odseku 1 tohto 
článku zmluvy na dobu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

5. Nájomca prenecháva predmet podnájmu do užívania výhradne za účelom prevádzkovania 
sauny a miestnosti na relaxačné cvičenie.  

6. Podnájomca sa zaväzuje užívať predmet podnájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý 
v tejto zmluve a v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet podnájmu.  

 
Čl. II 

Doba podnájmu a skončenie podnájmu 

1. Táto zmluva o podnájme sa uzatvára na dobú určitú, a to do 30.06.2026. 
2. Nájomca a podnájomca sa dohodli, že túto zmluvu je možné skončiť:  

a) dohodou zmluvných strán,  
b) výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začne 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,  

c) odstúpením od zmluvy zo strany nájomcu v prípade podstatného porušenia zmluvných 
povinností zo strany podnájomcu, ktorým sa rozumie omeškanie s úhradou nájomného, 
platieb za služby spojené s podnájmom za viac ako mesiac alebo porušenie povinností zo 
strany podnájomcu uvedených v Čl. IV tejto zmluvy, 

d) uplynutím doby podnájmu. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely doručovania výpovede alebo odstúpenia od zmluvy 

sa za deň doručenia považuje deň prevzatia poštovej zásielky alebo deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi, ak sa zásielka vráti druhej strane ako nedoručená, nedoručiteľná alebo 
neprevzatá v odbernej lehote. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie je rozhodná 
adresa, ktorá je ako sídlo uvedená v úvode tejto zmluvy alebo adresa predmetu podnájmu. 
V prípade zmeny adresy, ktorá je uvedená v úvode tejto zmluvy je zmluvná strana, ktorej sa 
zmena adresy týka, povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú stranu.  

4. Podnájomca je povinný najneskôr do 3 dní po skončení podnájmu  vypratať a odovzdať 
predmet podnájmu nájomcovi. V prípade, že podnájomca v stanovenej lehote po skončení 
podnájmu predmet podnájmu neodovzdá nájomcovi, podnájomca súhlasí, aby nájomca 
vypratal predmetu podnájmu na náklady a nebezpečenstvo podnájomcu.  

 
Čl. III 

Nájomné a služby spojené s podnájmom (platobné podmienky) 

1. Podnájomca bude platiť nájomcovi nájomné vo výške 8,00 € za m² rok celkovo vo výške 
1 142,40 € ročne. Výška nájomného bola stanovená uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 59/2019 zo dňa 25.06.2019. 



2. Podnájomca bude platiť nájomcovi za každý mesiac platby za služby spojené s podnájmom 
(platby za elektrinu, teplo, vodné, stočné a odvoz odpadu) v sume 200,00 € (slovom: dvesto 
Eur). Nájomca bude každoročne vykonávať ročné vyúčtovanie energií do 30.06. 
nasledujúceho roka a jeho písomné vyhotovenie doručí podnájomcovi. Prípadný nedoplatok 
bude podnájomca povinný uhradiť nájomcovi na jeho účet uvedený v úvode zmluvy a to do 
30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania podnájomcovi, resp. prípadný preplatok uhradí 
nájomca podnájomcovi do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania podnájomcovi. 

3. Nájomné a platby za služby spojené s podnájmom sú splatné vždy k 15. dňu príslušného 
mesiaca, za ktoré sa nájomné a platby za služby spojené s podnájmom platia. V prípade 
prvého a posledného mesiaca podnájmu, podnájomca uhradí len pomernú časť výšky nájmu 
a platieb za služby spojené s podnájmom v závislosti od počtu dní v mesiaci počas ktorých 
predmet podnájmu užíval. Nájomné a platby za služby spojené s podnájmom za prvý mesiac 
podnájmu podnájomca uhradí do 15 dní  od začiatku doby nájmu uvedenej v Čl. II tejto 
zmluvy.  

4. Nájomné a platby za služby spojené s podnájmom podnájomca bude uhrádzať na účet 
nájomcu uvedený v záhlaví zmluvy. Za uhradené sa považuje dňom pripísania na účet 
nájomcu. 

5. Nájomca má právo jednostranne zvýšiť nájomné formou písomného oznámenia o zvýšení 
nájomného za predmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne. Nájomné platné 
k 31. decembru bežného roka sa zvýši o mieru inflácie oficiálne vyhlásenú Štatistickým 
úradom SR, a to od 01. januára nasledujúceho roka. 

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Podnájomca má právo užívať predmet podnájmu obvyklým spôsobom zodpovedajúcim účelu 
podnájmu.  

2. Podnájomca sa zaväzuje vykonať „Projekt vybudovanie sauny a miestnosti pre relaxačné 
cvičenie“ (ďalej len „projekt“). Projekt bude zrealizovaný v dvoch častiach. 

3. Prvá časť projektu predstavuje kompletnú rekonštrukciu priestorov, ktorá bude pozostávať 
z nasledujúcich prác: 
a) vytvorenie novej elektroinštalačnej siete vrátane zásuviek, vypínačov, osvetlenia 

a ozvučenia, 
b) výmena podlahových krytín, 
c) úprava a vymaľovanie stien a stropov, 
d) výmena okien a dverí, 
e) výmena a obnova spŕch a sociálnych zariadení. 

4. Druhá časť projektu bude zrealizovaná vybudovaním sauny a miestnosti na relaxačné 
cvičenie.  

5. Výška investície v rámci prvej a druhej časti projektu bude minimálne 20 000,00 € (slovom: 
dvadsaťtisíc Eur). Výšku investície je podnájomca povinný zdokladovať príslušnými 
faktúrami, respektíve daňovými dokladmi. 

6. Rekonštrukčné práce je podnájomca oprávnený zrealizovať len prostredníctvom subjektu, 
ktorý má oprávnenia na vykonávanie rekonštrukčných alebo stavebných prác. 

7. Podnájomca sa zaväzuje zrealizovať „Projekt vybudovania sauny a miestnosti pre relaxačné 
cvičenie“ do 1 roka odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 



8. V prípade porušenia povinnosti uskutočniť prvú časť projektu rekonštrukcie, tak ako je 
uvedené v odsekoch 3 a 5 tohoto článku zmluvy, je podnájomca povinný zaplatiť nájomcovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20 000,-€. 

9. Investície v zmysle ods. 3 teda prvá časť projektu, ktoré zrealizuje podnájomca počas trvania 
tejto zmluvy sa stanú majetkom nájomcu a to bez nároku na ich úhradu. Podnájomca bude 
hradiť všetky náklady vyplývajúce zo zmien na predmete podnájmu, ktoré mu vyplývajú 
z tejto zmluvy ako aj všetky náklady na povolenie takýchto zmien a nebude požadovať 
protihodnotu toho o čo sa hodnota predmetu podnájmu zvýši, čo potvrdzuje svojim 
výslovným súhlasom, podpisom na tejto zmluve. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

10. Podnájomca bude hradiť všetky náklady vyplývajúce zo zmien na predmete podnájmu, ktoré 
mu vyplývajú z tejto zmluvy ako aj všetky náklady na povolenie takýchto zmien a nebude 
požadovať protihodnotu toho o čo sa hodnota predmetu podnájmu zvýši, čo potvrdzuje svojim 
výslovným súhlasom, podpisom na tejto zmluve. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

11. Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bezdôvodne rušil podnájomcu 
pri užívaní predmetu podnájmu.  

12. Podnájomca je povinný dodržiavať a rešpektovať všetky predpisy na ochranu majetku, 
životného prostredia, prírody, vodných zdrojov podobne. Taktiež je povinný udržiavať 
predmet podnájmu v čistote a v poriadku.  

13. Podnájomca sa zaväzuje udržiavať predmet podnájmu v prevádzkyschopnom stave a starať 
sa o bežnú údržbu a to na vlastné náklady. 

14. Podnájomca nie je oprávnený dať predmet podnájmu do podnájmu tretím osobám.  
15. Podnájomca je zodpovedný za vznik všetkých majetkových škôd, ktoré spôsobí v prenajatom 

objekte úmyselne i z nedbanlivosti, vrátane škôd zavinených osobami pohybujúcimi sa 
v objekte so súhlasom podnájomcu. 

16. Podnájomca je povinný umožniť nájomcovi po celú dobu trvania podnájomného vzťahu po 
predchádzajúcom oznámení a po vzájomnej dohode uskutočnenie obhliadky objektu za 
účelom overenia jeho stavu najneskôr do troch dní od doručenia žiadosti nájomcu.  

17. Podnájomca vyhlasuje, že bol oboznámený s technickým a funkčným stavom predmetu 
podnájmu. 

18. Za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnu ochranu 
zodpovedá v plnom rozsahu podnájomca. Podnájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú 
kontrolu protipožiarnych opatrení v predmete podnájmu a revízie elektrických zariadení. 
Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi za požiarnu ochranu predmetu 
podnájmu zodpovedá podnájomca, ktorý si plní všetky povinnosti podľa § 4 a 5 tohto zákona.  

19. Podnájomca sa zaväzuje dať poistiť predmet podnájmu proti požiaru, živlom a vandalizmu 
a zabezpečiť poistenie zodpovednosti za škody zo strany podnájomcu a osôb ním poverených, 
plniť na svoje náklady všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov 
upravujúcich protipožiarnu ochranu. 

20. Podnájomca je povinný dať na vlastné náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú 
prevádzkou na/v predmete podnájmu. 

 
Čl. V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 



1. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. 

2. Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle nájomcu v súlade 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 v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho 
zákonníka. 

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, každý so silou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží dva (2) rovnopisy.  

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 a Príloha č. 2. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, je uzavretá na 

základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojím podpisom na tejto zmluve. 
 
 
Príloha č. 1 – Situačný nákres predmetu podnájmu 
Príloha č. 2 - Uznesenie č. 59/2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves zo dňa 25.06.2019  

 
 
V Bratislave, dňa:  
 
 
za nájomcu         za podnájomcu 
Karloveský športový klub      LUPY, s.r.o. 

  
 
 
 

..................................................    .................................................. 
          Ing. Anna Paučová              Mgr. Tomáš Lupták 
               vedúca KŠK                          konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ   SPRÁVA 

 
Karloveský športový klub na základe Nájomnej zmluvy č. 00303340/01 zo dňa 13.02.2001, ktorú 
uzatvoril s Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves ako s prenajímateľom, v znení Dodatku č. 
1 zo dňa 05.07.2001, Dodatku č. 2 zo dňa 27.01.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 19.08.2013 a Dodatku 
č. 4 zo dňa 05.10.2016 má v nájme objekt na Janotovej 12, k.ú. Karlova Ves, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1132, LV 27, o celkovej ploche 1 013 m2.  
 
 Na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov v objekte na Janotovej 12 
v Bratislave zo dňa 01.10.2015 uzatvorenej medzi Karloveským športovým klubom a Ing. Miguel 
Angel Mendez Lara, IČO: 33 826 811 bola časť objektu vo výmere 142,80 m2 prenajatá. V roku 
2017 bola táto zmluva o podnájme vypovedaná.  
 
 Priestory zostali v zlom technickom stave. V nasledujúcom období sa nenašli dostatočné 
finančné prostriedky na nutnú rekonštrukciu predmetných priestorov - výmena okien, radiátorov, 
elektrickej inštalácie, sociálnych zariadení, podláh a celkovej renovácii. Tieto náklady 
odhadujeme vo výške minimálne 12 000,00 €. Aby sa priestory využívali poskytovali sme ich na 
krátkodobý prenájom rôznym subjektom – športové kluby, cvičenia pre seniorov a pod. Vzhľadom 
sa stav priestorov nebolo možné kumulovať väčšie zisky, ktoré by prípadne v budúcnosti mohli 
uhradiť nutné investície. 
 

Karloveský športový klub prijal už v minulosti žiadosti na predmetné priestory. Karloveský 
športový klub vypracoval už v roku 2018 materiál na základe prijatých žiadostí, avšak materiál 
nebol odporúčaný Miestnou radou miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves. 
 
 Vzhľadom na to, že príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves 
potrebovala rieši akútny problém s nájdením priestorov na prezliekanie svojich zamestnancov bola 
dňa 26.03.2019 uzatvorená Podnájomná zmluva s týmto subjektom. Organizácia sa zaviazala 
spolupracovať pri údržbe predmetného objektu a aj priľahlom pozemku. Tiež sa zaviazala 
predmetný objekt čiastočne zrekonštruovať – vymaľovanie, výmena radiátorov, výmena 
elektrického vedenia, zrekonštruovanie sociálneho zariadenia a spŕch, výmeny podlahy a iných 
prác podobného charakteru. Táto zmluva však bola ukončená k 30.04.2019, vzhľadom na to, že si 
organizácia našla vyhovujúcejšie priestory. Predmetná časť objektu teda aj naďalej ostáva bez 
nutných opráv. 
 
 Opätovne sme teda komunikovali s organizáciami, ktoré v minulosti prejavili záujem  
o dlhodobý prenájom týchto priestorov, ale aj s organizáciu, ktorá priestory využívala v rámci 
krátkodobého prenájmu. Prijali sme celkom tri žiadosti o predmetné priestory. Uznesením č. 
59/2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 25.06.2019 bol 
schválený zámer prenájmu nebytových priestorov na Janotovej 12 so zmluvnou podmienkou 
zaviazania podnájomníka investovať do nehnuteľného majetku z vlastných zdrojov vo výške 
minimálne 20 000,00 €, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi 
LUPY s.r.o., sídlom: Budatínska 41, 851 06 Bratislava. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 
skutočnosť, že spoločnosť LUPY, s.r.o. je nájomcom susediaceho nebytového priestoru, ktorý sa 
takýmto spôsobom prepojí s prenajímanou časťou objektu, o tento priestor sa riadne stará, 
spolupracuje s KŠK na rôznych komunitných akciách a podujatiach mestskej časti a poskytuje 
súčinnosť a spoluprácu KŠK v objekte aj nad rámec zmluvných vzťahov.  


