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V Bratíslave dňa 12.12.2017

Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Nám, sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Vec: Žiadosť o predÍženie nájomnej zmluvy
Dňa 12.02.1998 došlo medzi zmluvnými stranami a to: 1. Hlavným mestom SR Bratíslavou so
sídlom Primacíálne nám. 1, Bratislava, 2. mestskou časťou Bratislava Karlova Ves, so sídlom
Nám. sv. Františka 8, Bratislava na strane prenajímatel'a a našou spoločnosťou na strane
nájomcu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na prenájom v tom čase rozostavaného objektu č.
269 obytný súbor Dlhé Díely, 2. stavba, ktorý sa nachádza pod pešou zónou na sídlisku Dlhé
Diely v lokalite medzí Príbíšovou ulicou a ul. [. Fullu a to na dobu určítú na 20 rokov. V tomto
rozostavanom objekte sme za vlastné finančné prostríedky vybudovalí garázové státía.
V mesíací marec 2011 sa na nás obrátíla mestská časť s tým, čí by sme nemohli odstrániť
dlažbu a železný trojuholník z pešej zóny, nakol"ko stavebník (spoločnosť Strabag) za túto
činnosť požaduje 30.000 Eur a mestská časť na to nemá v rozpočte vyčlenené peniaze. V čase
rekonštrukcíe námestía nájomca aní bez svojho zavinenia nemohol využívať predmet nájmu.
Súčasne sa nájomca zaviazal vykonať elektroinštalačné astavebné práce zdóvodu ich
havarijného stavu, na ktoré mestská časť taktiež nemala mať finančné prostriedky. Všetky
faktúry svedčiace o vynaložení fínančných prostríedkov za účelom splnenia predmetu tejto
dohody sme odovzdali mestskej časti.

S poukazom na uzavretie dohody o spoluprácí Vás žiadame o predÍženíe nájomnej zmluvy.
Vzhradom k vyššie uvedenému nie je možné Vašej žíadosti zo dňa 30.11.2017 o odovzdanie
prenajatých priestorov vyhovieť. V prípade Vášho nedodržania zmluvných povinnosti, sa ich
budeme nútení dožadovať súdnou cestou. Veríme však, ze Vaša výzva bola íba
nedorozumením zdóvodu nedostatku ínformácií, ktoré zmenou vedenia ako
aj zarnestnancov Miestneho úradu nastali.

S pozdravom
Míchal Raninec

konatel' spoločnosti
'al
«.

MIRAN - DUO !IJř.0.
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MESTSKÁ CAST BRÁTISLAVÁ - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

MIRAN - DUO s.r.o.
Pribišova 4
841 05 Bratislava

Naše číslo

Vaše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

KV/MGI/2980/2017/21894/DG GullarDarina,JťJDr.

30. 11.2017

02/707 11 194

darina.gullar@karlovaves.sk

Vec

Oznámenie o skončení nájmu uplynutím dohodnutej doby

Vychádzajúc z Nájomnej zmluvy č. 014 0 33 60/98 uzavretej dňa 12.2. 1998, Vám

oznamujeme, že -v zmysle Čl. III., bodu 1. predmetný nájomný vzt'ah končí uplynutím
dohodnutej doby, t. j. dňom 12.2.2018.
Zároveň Vám oznamujeme, že dňa 12.2.20l8 d5jde zo strany prenajímatel'a Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves k prevzatiu prenajatých priestorov a preto Vás žiadam o
prípravu prenajatých priestorov k ich odovzdaniu a o oznámenie kontaktnej osoby (spolu s
telef. číslom) z dí"vodu upresnenia času odovzdania a prevzatia priestorov.

S pozdravom

Dana ČKho§ová,
starostka

Telefón

E-mail

Web

Bankové spojenie

IČO

02/ 602 59 1ll

starostka@karlovaves.sk

y?w.karlovaves.sk

1804143001/5600

603 520

/
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Dohoda o úprave práv a povinností z nájomnej zmluvy zo dňa 12.02.l998 a z výpovede
zo dňa 03.12.2008
medzi
MIRAN - DUO s.r.o.

So sídlom Pribišova 4, 841 05 Bratislava

IČO: 35 730 471
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 15 798íB, oddiel Sro
Zastúpená: Michal Raninec, konater
(d'alej aj ,,MIRAN - DUO")
a

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves (MČ BA K V)
So sídlom Karloveská ul. 2, 842 62 Bratislava
IČO: 603 520
Zastúpená: Ing. Iveta Hanulíková, starostka

(d'alej aj ,,MČ BA KV?)
I.

Úvodné ustanovenia
1.

Dňa 12.02. 1998 bola medzi HM SR BA a MČ BA KV na strane prenajímatel'a a MIRAN DUO na strane nájomcu, podpísaná nájomná zmluva č. 01403360/98 (d'alej aj ,,nájomná
zmluva"), na základe ktorej je MIRAN - DUO oprávnený odplatne užívat' tam vymedzenú
nehnutel'nost' nachádzajúcu sa pod pešou zónou na sídlisku Dlhé Diely (d'alej aj ,,predmet
nájmu") a o.i. sa zaviazal ako nájomca uskutočnit' na predmete nájmu stavebné a technické
úpravy umožňujúce jeho riadne užívanie na dojednaný účel.

2.

MIRAN - DUÓ opakovane reklamovala u MČ BA KV vady predmetu nájmu a súčasne

požadovala priznanie zl'avy z ceny nájmu z dóvodu podl'a ustanovenia § 674 0bčianskeho
zákonníka. K oprave predmetu nájmu nedošlo a naopak MIRAN - DUO obdřžala od MČ BA

KV výpoved' tak ako je uvedené v ods. 3 tohto článku. Odo dňa uplynutia výpovednej doby,

3.

tak ako je uvedené nižšie, t.3. od 1.4.2009, MIRAN - DUO neplatila-MČ BA KV nájomné.
Listom zo dňa 03.12.2008 MČ BA KV nájomnú zmluvu vypovedala. Výpoved' bola doručená

dňa 09.12.2008 atrojmesačná výpovedná doba začala plynút' 01.01.2009 končiac dňom
31 .03 .2009 (d'alej len ,,výpoved").
4. Dňa 11.02.2009 podal MIRAN - DUO na Okresný súd Bratislava IN žalobu o zdržanie sa

konania smerujúceho kvyprataniu nájomcu zpredmetu nájmu, určenie, že právny vzt'ah
nájmu trvá a návrh na vydanie predbežnél'io opatrenia. Súdne konanie č. 24C 44/09 prebieha

t.č. na OS BA rV. MČ BÁ KV nároky MIRAN - DUO uplatnené v súdnom konaní neuznával.
5.

Zmluvné strany zhodne konštatujú, že na predmete nájmu sa vyskytujú také vady (prevažne
stavebnotechnického charakteru), ktoré bránia jeho d'alšiemu riadnemu užívaniu-na úěel

6.

MIRAN - DUO deklaruje záujem predmet nájmu nad'alej na dojednaný účel nepretržite užívať

dojednaný nájomnou zmluvou.

aMČ BA KV deklaruje záujem uviest' p-redmet náj-mu ajeho súvisiace řastÍ do stavu

spósobilého na d'alšiu prevádzku v súlade s ich účelovým určením (d'alej aj ,,uskutočnit'
rekonštrukciu").

Účelomtejto
tejto'dohody
'dohodyjejeurovnat'
urovnat'medzi
medzi zmluvnými
zmluvnými stranami
stranami sporné práva apovinnosti
7. Účelom
vyplývajúce tak z nájomnej zmluvy ako i k nej sa vzt'ahujúcej výpovedi.
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II.

Práva a povinnosti
1.

MČ BA KV má záujem a potrebu uskutočnit' rekonštrukciu bez zbytočného odkladu po
zabezpečení finančných prostriedkov v potrebnej výške, pričom MIRAN - DUO berie na
vedomie, že eventuálna rekonštrukcia bude bránit' užívaniu predmetu nájmu v plnom rozsahu.

Začiatok rekonštrukčných prác sa zavázuje MČ BA KV 'nájomcovi oznámit' minimálne 6
tyždňov vopred a MIRAN - DUO sa zavazu.)e v te.)to lehote predmet na3mu vypratať pre
.prípq4, že-predmet nájmu nebude 'možné užívat', tak ako to má na mysli písm. A) tohto bodu
acharakter rekonštrukčných prác to bude vyžadovat'. Počas obdobia rekonštrukcie nájomný
vzt'ah trvá za nasledovných podmienok:

A) Ak nebude rozsah a charakter rekonštrukcie umožňovat' MIRAN DUO nepretržite užívat'

predmet:t nájmu v aspoň obmedzenom rozsahu počas obdobia rekonštrukcie, MČ BA KV
néTMde'
??nébude'
mat' počas te3to doby nárok na platenie nájomného adoba nájmu dojednaná

v nájo@nej zmluve sa o?obdobie rekonštrukcie predlžuje.
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B) Ak bude rozsah a charakter rekonštrukcie umožňovat' nepretržité užívanie predmetu nájmu
j
Í

vaspoň obmedzenom rozsahu, MIRAN - DUO bude oprávnená úžfvat' predmet nájmu
v tómto rozsahu počas obaobia rekonštrukcie, .pričom výška nájomného počas tejto doby bude
»ř6'icFi" vozÍ4
pomerne znížena vzhl'adom na počet motorovych
vozidiel, ktoré budu móct' nerušene
pířkovat' V'prie:s-toróch' predmetu nájmu. PÓdmienky 'takéhoto užívania predmetu nájmu
v období rekonštrukcie si účastníci dohody upravia v osobitnej dohode.

Otázku, v akom rozsahu bude rekonštrukcia umožňovať nepretržité užívanie predmetu nájmu,

je oprávnená posúdit' MČ BA KV, a to na základe dostupných podkladov (projekt, zmluva o
-dielo a pod. ), v súlade s ktorými sa bude rekonštrukcia realizovat', pričom zohradní záujmy
MIRAN-DUO. MČ BA KV sa zavázuje na požiadanie MIRAN - DUO, poskytnút' projekt k
nahliadnutiu tak, aby mal MIRAN - DUO možnost' nawhnút' i iné riešenie.

2.

Do doby začatia rekonštrukcie je MIRAN - DUO oprávnený predmet nájmu nad'alej užívat'
v takom rozsahu, v akom mu to jeho súčasný technický stav umožňuje, avšak bez nároku na
zníženie ceny nájmu, a súčasne sa zavuzuje uskutočnit' v nevyhnutnom rozsahu a na svoje
náklady (bez nároku na ich náhradu) také stavebnotechnické opatrenia, ktorými bude
predchádzat' vzniku škód hroziacich zo súčasného stavu predmetu nájmu a jeho súvisiacich
častí, na majetku, zdraví osób alebo na životnom prostredí. Na ten účel sa MIRAN - DUO

zavázuje vopred informovat' MČ BA KV o druhu a rozsahu pripravovaných opatrení av
prípade potreby sa na realizáciu opatrení zavázuje obstarat' na svoje náklady súhlasy
a povolenia príslušných orgánov a osób.
3.

MIRAN - DUO sa d'alej zavázuje zaplatit' MČ BA KV nájomné za obdobie odo dňa 1 .4.2009
až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude táto dohoda uzatvorená, a to na základe

faktúry vystavenej MČ BA KV.
4. Po uk'ončení rekonštrukcie je MIRAN - DUO oprávnený predmet nájmu nad'alej v súlade

' ; nájomnou-zmluvou užívat'. Qkoněenie rekonštrukcie sa MČ BA KV zavuzuje nájomcovi
oznárniť podl'a možnosti vopred tak, aby mal MIRAN - DUO možnost' vnájme bez
zbytočného odkladu pokračovat'.

5.

Uzavretím tejto dohody MČ BA KV výpoved' nájomnej zmluvy odvoláva a MIRAN - DUO
vyslovuje s odvolaním súhlas v d6sleďku coho nájomný vzt'ah založený nájomnou zmluvou
nad'alej za dohodnutých podmienok trvá.

6.

MIRAN - DUO za zavuzuje neuplatňovat' voči HM SR BA a MČ BA KV žiadne nároky, ktoré
by vyplývali alebo mohli vyplývať z obmedzenia v užívaní predmetu nájmu pred obdobím

alebo -počas obdobia rekonštruÍ«:cie. MČ BA KV sa zavuzuj'e neuplatňovat' voči MIRAN -
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DUO nárok na zaplatenie úrokov zomeškania v súvislosti snezaplatenou cenou nájmu
v období odo dňa 01.04.2009 do je3 zaplatenia v súlade s touto dohodou.

7. Do 6 pracovných dní od podpisu tejto dohody sa MIRAN DUO zavuzuje vziat' žalobu
uvedenú v čl. I. ods. 3 te:3to dohody v celom rozsahu sp'át' a pri spMt'vzatí neuplatňovat' nárok

na náhradu trov súdneho konania.-MČ BA KV sa zavuzuje-(v prípade potreby) vyslovit' so

spůt'vzatím žaloby súhlas a taktiež neuplatňovat' nárok na náhradu trov konania. Ak súd
napriek tomu náhradu trov konania niektorému z účastníkov prizná, zavuzuje sa tento voči
druhej strane takto priznaný nárok neuplatňovat'.
III.

Závereěné ustanovenia

1. Akékol'vek zmeny tejto dohody musia byt' dohodnuté písomne apodpísané všetkými
účastníkrni dohody.

2. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody neskór stratia účinnost', nie je tým dotknutá platnost' jej
ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije
úprava, ktorá sa, pokial' je to právne možné, čO najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody,
p,okiar kbrali túto otázku účastníci dohody pri uzatváraní tejto dohody do úvahy.

3.

ci dohody zhodne prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovol'ne, že
prejav ich v81e je slobodný a vážny a ked'že znenie tejto dohody je v plnom súlade s ich
Učashíí

prejavenou v61'ou, túto na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpismi účastníkmi dohody.

V Bratislave dňa 28.12.2009

V Bratislave dňa 28.12.2009
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MČ BA KV

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 B r a ti s l a v a 4
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Advokátska kancelária

Šiška & Parmers
Mgr. Laislav Poloma
Palisády 33
81106 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
13.l.2009

Naše číslo:
:gb'»í';ibpí'»oogig'?b

Vybavuje/linka
vgr.x<ovácosá/bozsg»zi

Bratislava

27 januára 2009

VEC: Neplatnost' výpovede nájomnej zm!uvy - o d p o v e d' .

Dňa 1412009 sme obdržali od Vás list, v ktoroin nám oznamujete, že výpoved' ná:3orrmej
zmluvy, ktorá bola doručená Vášm?i klientovi spoločnosti MIRAN-DUO s.r.o. zastúpenej konatel'om
Michalom Ranincorn, Shidenohorská 52, Bratislava považujete za neplatnú.
KVášmu listu uvádzame nasledovné skutočnosti: Predmetné konanie bolo mčaté a následná

výpoved' bola daná Vášmu klientovi na základe jeho listii zaslaného Mestskej časti Bratislava Karlova
Ves prostredníctvom advokátky JUDr. Hany Iaičeničovej zo dňa 17.l.2008, v ktorom nám oznamuje, že
predmet nájmu je nesp8sobilý na riadne užívanie v znnysle rizatvorenej nájomnej zmlrivy ako aj listu
zo dňa 4.2.2008, kde nám opátovne oznamuje, že predmet nájmu nie je v stave sp8sobilom na riadne
užÍygnie,

Na základe vyyššie uvedeného dala mestská čast' vypracovat' autorizovanej osobe statický posudok
a projektovú dokumentáciu rekonštmkcie strechy objektu.
Statický posudok jednoznačne konštatuje, že objekt vykazuje značnú degradáci?i nosnej
konštmkcie ako isúvisiacich konštrukcií objektu avkonečnom dósledku ich dysfunkciu
a haváriu v prípade, že tento nebude v blízkej dobe odborne sanovaný a rekonštíuovaný, ako aj
skutočnost' že je iiebezpečný a vyžaduje urgentné riešenie.
Vzmysle pro5ektovej dokumentácie je pri rekonštrukcii objekt?i nev,,4inutná sanácia objektu
garází so zabezpečením proti vstupu nepovolaným osobárn.
*

Z dokumentácie dvoch nezávislých autorizovaných osób je nespomé, že objekt garáž'í, t.j.
predmet výpovede z nájmu vykazuje také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, pričom za účelom
predídeniu možnej havárie vyžaduje objekt urgentnú sanáciu.
Na základe hore uvedených zistených slaitočností Miestne zastupiterstvo Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves uznesením číslo 270/2008 schválilo realizáciu stavby ,,Rekonštmkcia terasy
a garáfzi na Pribišovej ul.a' podl'a vypracos;aného projektu stavby a statického posudkii, s konkrétnymi
podi'nienkami, jednou z ktorých je pred zahájením výstavby vypovedat' nájoínnú zmluvii s ná?iomcom
MIRAN-DUO. Mestská čast' je v zmysle zákona povimaá inajetok hlavného n'iesta zvel'ad'ovat', chránit'
a zhodnocovat' a najmá chránit' ho pred poškodenim, zničením, strato?i alebo zneuz:itím. Rozhodnutie
miestneho zastupiterstva je autoritatívnym výrokom a pre'3avom vóle obce.

Z listov Vášho klienta ako aj z následnýeh odbornýcl'i posuúov a stanovisk je nepochybné, že
predmet nájírui nie je v stave spí5sobilom na riadne uživanie a v prípade jeho komplexného neriešenia
hrozi vel'rni vel'ké riziko vzniku havárie a s 'Jam spojené riziko majetkovej u.iiny ako aj riziko ohrozenia
života a zdravia os8b nachádzajúcich sa v týchto priestoroch ale aj iiad týmito priestormi.
Zhore uvedených dovodov trváme na sí:,rpove«'!ú ažiadame nájoi'ncu o'tyzické odovzdanÁe
priestorov dňom 31.03 .2009.

S pozdravom
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MESTSKA ČÁSŤ BRATISLAVÁ - KARLOVÁ VES
Námestie Sv. Františka č. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

MIRAN - DUO s.r.o.
Michal Raninec
841 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
13225/6086/2008/MPGI

Vybavuje/linka

Bratislava

JUDr. Gullar/60259220

3.l2.2008

Vec

Výpoved' z nájmu nebytových priestorov

Dňa 1l.2.1998 uzatvorili Hlavné mesto SR Bratislava a Mestská čast' Bratislava Karlova

Ves ako prenajímatel' s Vami nájomnú zmluvu č. 014 0 33 60 98 na nebytové priestory a to
,,Prevádzkové priestory objekt č.269, obytný súbor Dlhé Diely, 2. stavba, ktorý sa nachádza pod
pešou zónou ( terasou ) na sídlisku Dlhé Diely medzi Pribišovou ulicou a ulico?i U. Fullu na
pozemku parc.č. 1669/539. Kzabezpečeniu účelu prenájmu tohto objektu Vám prenajímatel'
prenajal ešte d'alšie časti podlahovej plochy na pozemkoch parc.č. 1669/530, }669/476, 1669/529
a 1 669/485 za účelom vybudovania garážových a parkovacích miest s vnútornými komunikáciami,
ktoré využívate k vykonávaniu vlastnej podnikaterskej činnosti.

V zastúpení advokátky JUDr. Lučeničovej ste nám listom zo dňa 17.1.2008 oznámili, že
prenajatý objekt a tým aj predmet nájmu nie je sp8sobilý na riadne užívanie v zmysle nájomnej
zmluvy, nakol'ko na viacerých miestach je porušená strecha objektu , čo spí"sobuje zatekanie do
objektu a to aj na miestach, kde je vedená elektroinštalácia. Vzhradom k tomu, že prenajatý objekt
móžete užívat' len obmedzene a poškodenie predmetného objektu sa neustále zhoršuje , vyzvali ste
prenajímatel'a na urýchlené zabezpečenie opravy predmetného objektu.
Rekonštrukcia terasy a garáží na Pribišovej ulici, podra vypracovaného projektu stavby,

statického posudku arozpočtu bola predložená do komisie výstavby aÚP, finančnej
apodnikatel'skej komisie, komisie regionálnej politiky MiZ Mestskej časti Bratislava - Karlova

Ves, na rokovanie MiR Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ako aj na zasadnutie MiZ
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktoré uznesením č. 249/2008 zo dňa 23.9.2008 schválilo
uvol'nenie finančných prostriedkov na predmetnú rekonštrukciu. Uznesením č. 270/2008 zo dňa
4.l1.2008 došlo k zmene uznesenia MiZ č. 249/2008 zo dňa 23.9.2008 a k schváleniu realizácie

stavby ,, Rekonštrukcie terasy a garáží na Pribišovej ul. ,, ako aj kschváleniu vypracovania
projektu PHSR na rekonštrukciu terasy a garáží meďzi Pribišovou ulicou a ulicou L'. Fullu.
V súlade s uznesením MiZ č. 270/2008, písm.a ) zo dňa 4. 11.2008 a v súlade s ristanovením
§ 9 ods.2, písm. f zákona č. 116/1990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov Vám preto dávame výpoved' z predmetného nájmu nebytových priestorov.

V zmysle Čl. III. bodu 3. nájomnej zmluvy je výpovedná lehota tri mesiace a začne plynút'
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t.j. nájomný vzt'ah koněí dňom 31.
marca 2009.

Ku dňri skončenia výpovednej lehoty ste povinný vypratat' predmetný objekt z dóvodu začatia
rekonštrukčných prác na danom objekte.

S pozdravom
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Ing. Iveta Hanulíková
starostka

Na vedomie : JUDr. Hana Lučeničová, ,

03 Bratislava

Telefón

Fax

IČO

02/ 65 42 99 62, 65 42 97 41

02/65 42 80 24

603 520

60259111
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NÁJOHNÁ ZHLUVA
Ó. 04L* 0 g3 go798
?raenajímaLer: 1/ Hlavne iesto SR Bratislava
8í4 99 BraaLislava, Pr'aimaciálne nám. 2f:. 1
zastúpené primátorom: Pek.rom K r e s á n k o m

Bankove spojenie: VÚB Bratislava mes'l.o
="ís.účtu: 196327-Oi2/0200

IČO: 60348i

2/ !íestská č.as't: Bratislaiia Karalova Ves
842 62 Bratislava, Karloveská ul. =č.2

:=:astúpená starostom: Ing. Bystríkom I1 o l 1 ý wx
Bankcívé spojenie: Prvá komunálna banka
pobo;cka. BraLislava
čís.ú=čtu: 1804143001/5600

7? Č 0 o 6 0 3 5 2 0
(«Lsle5 len prenajímatel')

Ná5 omca :

l'l?RAřl - DUO s.r.o.

841 05 Bratjslava, Pribišova ul. c.4
zastúpená konatel"mi :
í'lichalom .R a n i n c n m
bytorn: Ba-atislava,
Zdenko'm H a c h a č e m
bytorn: Bratislava,

RČ:
RČ:

Bankové spojenie: VÚB Bralislava
čís.účtu: ?9164A-012/0200

IčO: 14 000 750

Z,ápis v Obchodnom reqis!-.ri 0}:resriéhci sú.de.

Bratislava I., vložka čís. 22824/B;
(d'alej len ná-5omca)

I-

Predmet zmlctvy

HlaVné ri'iesto sF' Bra'lÁslav..:i -3@ v;;-lí?íčríý-m o-ylastrííi?;rírrí l'Y'ZOSta.Vaného stavebr.ého objek'Lu

Prevádkovr? priesk.ory objekt c.269,

cbytr'»ý súbor Dlhé diely, 2.sLavba., kťorý sa nachádza pad pe'Soi?i
zóriou na sídliskii Dlhé Diely v lokalite medzi Pribišovou al. a
ul. U Fullu.

lk Q ?:!)»Cl!
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Zveceriie predmetnej nehnutel'nosti do správy Mestskej častí
Ka'?lova Ves bolo prerokovane v Hest.skom zastupitel'stve Bratislava
uznesením čís. 752 20 dňa 23.9.í994 a číS. 232/96 20 dňa L2.í996.
Prenajímatel' p>renecháva nájomcovi do do2:asného odplatného

uzívania rozostavaný stavebný objek - Prevádáové 'p+'raies4,oroy objekt číS. 269 nachádzajúci sa na prac.2fAs. 1669/539 o výmerae
1392 m2.

K zabezpeceniu účelu prenájmu objektu c.269 nachádzajúceho
sa na parc.cís. í669/539 prenajímatel' prenajíma nájomcovi esLe
ďalšie ;:asťí podlahovej plochy na pozeríxkoch parc.25ís. : t669/530,
1669/476, 1669/529 a 1669/485; výíneraa prenajaLej podlahovej plochy je uvedená v C'l. IV., písm. a,b nájomriej zmluvy.

íz.

Účel a s'?sob u:žívania
P'renajímatel' proenecháva ná5omcovi do odplatného íiočasného
u:šívania nehnutel'nost' uvedenú v čl. I. tejto zmluvy za účelom

vybudovania garážovacích a parakovacích stání, ktoré budú slú:žit"
k vykonávarxiu ích podnikatel'skej činnosti.

:írz .

Doba užívania a sp6so?!» zrušenia zmluvy

1. Nájomná zmluva je u:zat.vorená na dobu orči+,ú a to 20 rokov
odo dfia podpísania tejto zmluvy obidvoma zniluvnýmí st.raana.mi.
Vzájomnoudohodou obidvochstrán m6:že byt nájomná zrril'ava
preďL:ená na ďalšie obdobie.

2. Preriá-y?rn ro'zosLavarií:=ho stavebného objektu - Praevádkové priesťory objekt c.269, bol schválený v ůiestnom zast,opi'l,el's'l,ve
Mest.skej č:ast.i Karlova Ves dňa 24.6. 199? u:znesením číslo 4í8.
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3. Nájom končí uplynutíí doby, na ktorú sa dojednal, prípadne
výpioveďou 20 strany prenajímatel'a alebo nájomcu.
Prenajímatel' m5:že vy'y:»ovedat2 nájom nehnuťel'nosti pred uplynutím doby nájmu:
a/ ak nájomca. neutu"aí-H prenajímatel'ovi dohodnuté nájomné
v sŽ-anoverie?j lehote a o viac ako jeden ríiesiac meská s platením nájomného,
b/ ak nájomca užíva prenajat,é pries't.ory iným sp6sobom, prípadne na iný úč:el, ako je uvedené v čl. II. zrnluvy, bez
súhlasu praeaajímale a,
c/ ak nájomca prenechá prenajaté priestory alebo ich c.-si' do
užívania ine5 fyzickej alebo praávnickej osobe na iný účel
ako je uvedené> čl. II. zmluvy,
d/ ak prenajímatel' v záujme mestskej časti rozhodne prenajatú
vec odpredal2, ná5omca. má prednostné právo kúpy;
nájomcovi budú zohl'adnené dokazatel"ne vynaložené náklady
na dostavbu prena5a't.«áho objektu,

Výpovedná lehota je 'rro5mesacná a za;óne plynút' od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho PO doručení výpovede.

4. Vzájornnou dohodou obidvoch sLrán m6:-e byt zmluva kedykol'vek
zrusená .

IV.

Ná5omne za užívanie a sp6sob jeho úhrady

Nájornné :za do25asné: u::ívanie pr-ena-jaf-ého nedokončeného objektu uvedeného v čl. I. zmluvy je stanovené dohodou zmluvr'iých sťrán
a to vo výske:

a/ 200,-- Sk/ra2 pcíilahovej plochy parkovísk motorových vozidil a
to

podlahová plocha ria č::ast,i parc.cís. 1669/539

1165,60 m2

podlahová plocha na časti parc.čís. 1669/476

84,96m2

4

podlahová plocha na časti parac.č:ís. 1669/485

a cas't.i parc.cís. í669/539 o celkovej výmere
podlahová plocha parkovísk s p o 1 u

87,52 m2
1338,08 m2

Celkové ročné nájomné podlahovej plochy parkovísk predst..,-vu-)e
267.600,-- sv. -

b/ 5, -- Sk podlahovej plochy vnú"c.orných komunikácií a to:

vnútorná komunikácia na cast.i parc.cís. 1669/539

a časti parc.čís. 1669/530 ........................272,57 m2
- vnútorná komunikácia na časti parc.Z':ís. 1669/529. . . 89,40 m2
vnútorná komunikácia s p o 1 u

361 , 97 m2

Celkové ročné nájomné podlahovej plochy vnút.orných komunikácií
o,redstavuje 1.8íO,-- Sk.
.? -' -?" - '- -- -- ?- ?- - - - - ?---

Celkové rocruí nájomrié spolu predstavu5e .269.410,-- Sk,
slovom: dvesLo'ses't'desia'ldev:á'Ut.isícašLyrist.odesat' sloveriských korúri.

Uhradu za prenájom bude ná5owca poukazovat,' na úce4, prenajímatel'a t?ívedeného v bode 2/, t..-3. Mestskej 2::ast.i Karlova Ves
vpolročnýchsplátkach k 15.1. a 1'3.7. príslušnéhokalendárneho roka.

Nájomné :za rok 1998 - alikvotnú čast" nájomného :.a I.polrok
nájoníca uhradí v lehote do 15 ď.ní nd podpísania ní,orííne-) zmluvy
obiífvoma zrí>lui-ynými stranami .

Sí?tma 200, -- Sk predst.avu.5e ku dňu podpisu Lejt.o zraluvy ekvi -

valent. 10 DEH/mz r-ocne. V prípade zmeny kurzu Sk:DElí v neprospech Sk o viac ako 10 %, bude vfska nájomného adekvá'l.ne uy>ravená.
Na takét.o zvýšeriie nájomrié}io sa nevy::aduje súhlas riájorDcu.
V prípade ome';;Ikariia s platenírri riájomriého je ná5omca 7sovinný
zaplatit' úrok 2 omeškania vo vý'sIke dvojnásobku diskontnej sadzby
urcene?j Národríou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu ome"skania
s plneíím peňazného dlhu.
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V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1/

Ná5omca sa :zav:ázu5e, :že v lehote do jedného roka od podpísania nájomnej zmluvy :zabezpe;5í dokončenie prenajatého objektu
na vlastné náklady. ?re vydanie rozhodnutia na zrnenu s't.avby

p'raed dokončením predloží na !'íiest'ríy úrad Karlova Ves žiados't'
:za účelom vydania záv,L:ného s'lariovisk,«.

Primerane k vynaloženým nákladom na dobudovanie objektu
je v zrnluve upravené nájomné.

Ak nájornca prenajatý objekt neďokončí v lehote do jedného roku od podpísania nájomnej zrnluvy, prena-jírí'.a'ler zvýši ríá-

jomné uvederuá v č:1. IV., písnn. a/ o 100 o-'c, t. . na 400, -- SR
:za 1 m2 podlahovej plochy parkovísk mo'l.orových vozidil do
právoplatriosti kolaudačneho rozhodnutia.

2/ Nájomca sa :?a.vázuje, že predrnetnú nehnutel'ncsť ]zude u.žívatř
iba na úcel uvedený v čl. II. f,ejto zmluvy. Ir?.ý sp6sob uzívania nehnutel'nosti má za následok zrušenie !-ej4.o zmluvy.

3/ Nájomca nesmie prenajatú nehnutel"nost' v celku, ani 2 časti
prenechat' na uzívanie iným právnickým alebo ťyzickým osobám
bez súhlasu prena5íma'lel'a na iný ú«5:el ako 5e uvederuá čl. II.
..-=

..tffl!{

zínluvy.

4/ Nájomca je povinný dodržiavat a rešpektovat' všetky predpisy
na ochra-nu :2ivotného prostredia, bezpečnosti ochrany zdraavia

'y-?ri práci a požiarne'j ochrany. Je povir'íný udržiavat' okolie
pr'aenaja!,ej nehnutel'nosti v čistote a v poriadku.
5/ Ná5omca je povinný asLrpie'kj a. umo:žriit' prechod motorových vozidiel Poštovej banky a.s. B'raatjslava do je?j qará:ží, kt.oré majíi
vchod cez prena5a.t,ý ol':íjekt č. 2.69.

6/ Prena5ímat,el' sa zav,ázuje, :že nebude nájomcu rušit", ani i'í-í2:rm
sp6sobom :zasahova'U do jeho u:žívacieho práva, pokial" bíade
predmet nájmu u:žíva'L" v súlade s touto zríxluvou a 'platnými
právnymi predpismi.
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VI.

Závere;5né usťanovenia

1/

Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné
usťanovenia :zákona cís. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebyt,ových priesl,orov a Občianskeho :zákonníka.

2/

Zmeríy tejťo zmluvy j.e rúcí:šrié vykonať iba na :základe v:zájomnej
dohody a to písomnou formou, dodatkom ',odpísaným šťatutárora
mesLsl<ej časti Karlova Ves a osobarúi oprávnenými konat" za
firmi-i ůIRAN - DUO s...o.

3/

Zmluva je vyhotovená v 8 rovnopísoch a nadobudne pla?tnosť'
a účinríost" df?íom je5 podpísania obidvoma zrnluvnými stranami.

S' Braa'lislave,

..h' . ,,' . .«7?ý.

V Brat.islaye
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Michal Ra n i n e c
primátor hl.mesta SR

konatel'

Brat i s 1 avy

MIRAN - DUO s.r.o.

[Míi'bal - Hlll s.t.ú.
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rrsisišOVÁul.4
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Ing. BystLrík
starosta
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tske') casti
Bratisla/'a Karlova Ves

Zderíek l'í a c n a č
konatel'
ůIRAN - DUO s.r.o.

