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Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Nám. Sv. Františka č. 8

84262 Bratislava 4

Vec : Žiadost' o zmenu úěelu a spósobu užívania predmetu nájmu

Touto cestou si Vás dovol'ujem požiadat' ozmenu póvodného účelu aspósobu
?ižívaiiia pozemku - čast' parcely č. 1669/248 - ostatná plocha o výrnere 17 m2, lokalita -
trhoviskc Dlhé diely, na ktorom je umiestnený predajný stánok. Pozernok ?je
predmetoin nájomnej zmluvy č. 106 0 24 60 12 uzavretej dňa 4. júla 2012.

Žiadam o zmenu čl. III ods. 2 nájomnej zmluvy č. 106 0 24 60 12 uzavretej dňa 4. jťila
20i2, v ktorom je definovaný účel prev4dzkovania predajného stánku ako ,,predaj módi'iyc}i
doplnkov aposkytovanie graíických služieb': na ,,poskytovanie služby rýehleho
občerstvenia" (napr. nealkoholické ateplé nápoje, slané a sladké pochutiny, polievky,
iniru'ítkové jedlá, hot dogy, palacinky a iné jedlá rýchleho občerstvenia pripravované s
abmenou.).

Za vybavenie žiadosti vopred d'akujem

V- Bi'atislave dňa 16.4.20l8
i

Paed!Dr. Milan Mixci!ík



NÁJOMNÁZMLUVA č. 1060 24 60 12
o prenechaní pozernku na dočasné užívanie v zmysle 8, 663 a násl. Občianského zákonníka

I.

Zmluvné strany

Prenajímatel': Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves ?
Nám. Sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou:!Ing. Ivetou Hanulíkovou
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600
IčO: 603520
(d'alej len prenajímatel')

VS :212234696

Nájomca: PaedDr. Milan Mikulík

bytom : r ? , 841 05 Bratislava
(d'alej len nájomca)

r.Č.:-

-II.

Predmet nájmu

1. Prenajímatel' - vecne a miestne príslušný podl'a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí vostatnom zneni, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a Štatútu hl. mesta SR Bratislavy má vo svojej správe pozemok
parcela čís. 1669/248 - ostatná plocha o výmere 64 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaný v
katastri nehnutel'nosti na LV č. 27, ktorý Hl. mesto SR Bratislava zverilo do správy
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves protokolom č. 9203 zo dňa 30.9.l992. iQ

2. Predmetom nájmu je pozemok - ěast' parcely č. 1669/248 - ostatná plocha o výmere
17 m2, lokalita- - trhovisko Dlhé Diely, na ktorom je umiestnený predajný stánok vo
vlastníctve nájomcu, tak ako je to zakreslené na kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí
súčast' tejto zrnluvy.

III.

Účel a spósob užívania
1. Prenajímatel' prenecháva nájomcovi predmetný pozemok do dočasného odplatného

užívania na základe jeho žiadosti ako novému vlastníkovi predajného stánku, ktorý
nadobudol kúpnou zrnluvou uzatvorenou dňa 28.3 .2012.

2. Nájomca preberá pozemok uvedený v čl.?J., ods. 2 tejto zrnluvy do nájmu za účelom
d'alšieho prevádzkovania predajného stánku, ktorý bude využívat' na podnikátel'skú
činnost' - predaj módnych doplnkov a poskytovanie grafických služieb.

i



IV.

Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy

1. Nájomnázmluvajeuzatvorenánaobdobie: od 01.07.2012 do 30.06.2017.

2. Ná5omný vzt'ah končí:

a) uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý
b)? vzájomnou dohodou zmluvných strán
c) zmenou majitel'a predajného stánku

nájornca je povinný oznámit' prenajímatel'ovi bez zbytočného odkladu zrnenu nového
vlastníka stánku a skutočnosti rozhodujúce pre zmenu vlastníctva, inak je prenajírnatel'
oprávnený nad'alej požadovat' odplatu za užívanie pozernku od póvodného nájomcu
v zrnysle tejto zmluvy

d) výpoved'ou zo strany prenajímatel'a alebo nájomcu :

prenajímatel' rní"že vypovedať nájomnú zrnluvu :

- ak nájomca užíva prenajatý pozemok iným sp5sobom, prípadne na iný účel ako je
uvedené v čl. III. ods. 2 tejto zrnluvy

- ak nájomca prenechá pozemok alebo jeho časť do užfvania inej ?zickej alebo
právnickej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a

- ak nájomca neuhradil vstanovenej výške alehote predpísané nájomné
v omeškaní o viac ako jeden mesiac

- ak dójde z iných vážnych d8vodov ( komplexnost' využitia územia, resp. verejný
záujem, ktorý deklaruje mestská čast' Karlova Ves) k zmene využitia pozemlcu

Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynút' od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede.

3. Po uplynutí dohodnutej doby nájmu, samotné užívanie. nemá účinky predÍženia nájomného
vzt'ahu. Nájom možno dohodou zrnluvných strán predížit' na d'alšie-obdobie.

a)e

V.

Nájomné a sp6sob úhrady

1. Nájomné za dočasné užívania pozernku uvedeného v čl.?Í; ods.2 tejto zmluvy je určené
Všeobecne závázným nariadením Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 1/2011
o výške nájomného za dočasné ujvanie pozernkov ( toto VZN bolo prijaté v súlade
s novelou zák. č. 595/2003 Z. z., ktorým obciam vyplynula povinnost' platiť daň z príjmov
aj z nájmu nehnutel'ností )vo výške :

- 39,50 EUR/m2/rok za pozemok pod predajným stánkom, čast' parc.č. 1669/248
o vymere 17 m , co cuu 671,50- EUR/rok.

2. Ročné nájomné v celkovej výške 671,50- EUR nájomca uhradí na účet preiiajímatel'a
v 'styroch splátkach štvrt'ročne vopred vo výške po 167,87 EUR a to k 15.1., k 15.7.,
k 15.10. a k 15.l2.príslušného kalendárneho roka.

3. Nájomca zaplatí nájomné za II. polrok 2012 v dvoch splátkach po 167,87 EUR a to
kl5.7.20l2 akl5.lO.20l2 bankovým prevodom na účet prenajímatel'a uvedeného
v záhlaví tejto zmluvy.



4. Podkladorn pre platenie nájomného od roku 2013 je faktúra zaslaná prenajírnatel'om
( platba nájomného je možná aj bankovým prevodom s uvédením variabilného symbolu,
ktorý je uvedený v záhlaví tejto zrnluvy pod skratkou ,,VS" ), v prípade omeškania s jej
úhradou sa nájomca zavázuje zaplatit' úrok z omeškania vo výške podl'a platných právnych
predpisov.

5. Prenajímatel' je oprávnený upravit' výšku nájomného podl'a cenových predpisov vydaných
o podpise tejto zmluvy, vrátane úpraÝy VZN, ako aj koeficientu inflácie zverejnenéhopO poapise íeJíO ZmluV'y', vra'[ane upravy vz,is, aío a3 xucííí.;ícíicu ííí?uapíc zvcíc?pícucííu

Štatistickýin úradom SR za predchádzajúci rok. Na takúto zmenu nie je potrebný súhlas
nájomcu.

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca preberá do nájmu pozemok uvedený v č.II., ods.2 tejto zrnluvy, pričom sa
zavázuje, že tento bude užívat' výlučne na účel uvedený v čl.J??., ods.2 tejto zmluvy.

2. Nájomca nie je oprávnený prenajatý pďzemok dať do podnájmu tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a.

3. Zmenu majitel'a stánku je p6vodný majitel?stánku (nájomca pozernku) povinný nahlásit'
prenajímatel'ovi písomne bez zbytočného odkladu.

4. Nájomca je povinný zabezpečit' udržiavanie ,okolia predmetu nájmu v čistote a poriadkuJl
(VZN MČ KV č. 64/2001 z 24.4.200l). Je povinný zabezpečit' si osobitnú zbernú nádobu
na odpad, ktorý vzniká prevádzkou predajného stánku. Qdvoz odpadu je nájomca povim?iý
si objednať u- oprávnenej osoby na vla'stné náklady a dohodnúť dostatočný interval
odvozu. Taktiež je povirí?ný uzavriet' priamo dodávatel'ské zmluvy na dodávku elektriny,
vody a napojenia na kanalizáciu.

5. Nájomca je povinný zabezpečit' zásobovanie stánku tak, aby neboli porušované predpisy
o cestných komunikáciach, pričom stánok treba prevádzkovat' tak, aby nebol rušený pohyb
chodcov po chodníku. Predajné okienko situovať do chodníka.

6. Po skončení nájomného vzt'ahu je nájomca povinný predmet nájmu uviest' do p6vodného
stavu s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu, ako aj ukončit' dodávateloské zrnluvy
citované v bode 4. tohoto čl. Odstránenie predajného stánku a úpravu predmetu nájmu
zabezpečí na vlastné náklady do 10 dní o4 skončenia nájmu. Ak nedí"jde k dohode a ani
k splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je p?enajímatel' oprávnený uviest' predmet nájmu
do p6vodného stavu na náklady a riziko nájomcu.

7. V prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v čl. VI., bod 1 až 6 te3to zmluvy
bude nájomcovi uložená zrnluvná pokuta vo výške 33,20 EUR za každé porušenie.

8. Porušenie dohodnutých podmienok, najmá rozpor s určeným účelom užívania a neplatenie
nájmu v stanovenom termíne a výške oprávňuje prenajímatel'a odstúpit' od zmluvy.

9. Prenajímatel' sa zavázuje, že nebude nájomcu rušit', ani iným sp6sobom zasahovat' do jeho
užívacieho prám, pokial' bude predmet zrnluvy užívat' v súlade s tou:o zrnluvou a
platnými právnymi predpismi.

10. Nájomca svojím podpisom vyjadruje v zmysle F§ 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v zmluve pre
účely plnenia podmienok v nej dohodnutých a archiváciu a to na dobu nevyhnutnú na
zabezpečenie daného účelu spracovania. Nesúhlasí s tým, aby prenajímatel" spracované
osobné údaje poskytol tretím osobám.
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VII.

Závereěné ustanovenia

}}

l'

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonnfka a ostatných právnych predpisov. . Í

2. Zmeny tejto zrnluvy je moio vykonat' iba na základe vzájomnej dohody a to písomnou
formou - dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

í

3. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujtrcim po dni jej zverejnenia ná webovej stránke? Mestskej časti E;ratislava -
Karlova Ves.

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, štyri rovnopisy obdrží preňajímatel' a dva
rovnopisy obdrží nájomca.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zrnluva nie je uzatvorená v tiesni, za nápadne jednostranne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná vol'nost' nie je obmedzená. j

Účastníci zmluvného vzt'ahu si zrnluvu prečítali, jej obsahu porozurneli a na znak súhlasu s
dohodnutými podmienkami ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa : , 4 JLIL 2012
[

,,

Prenajímatel': Nájomca:

}

Ing. Iveta Hanulíko'9
starostka Mestskej časti

Bratislava - Karlova Ves

PaedDr. Milan Mikulík
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DODATOK č. 1

k nájomnej zmluve č. 106 0 24 60 12 zo dňa 4.7.2012 o prenechaní pozernku na dočasné
užívanie v zmysle 8, 663 a násl. Občianského zákonníka

»

I.

Zmluvné strany

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Nám. Sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Danou Čahojovou
bankové spojenie: Prima ban?ka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600
IČO: 6(j3?52V
(d'alej len prenajímatel')

r

VS :212234696

Nájomca: PaedDr. Milan Mikulík nar. :

byto.
íČo

m :

: 37605739
841 05 Bratislava

(d'alej len nájomca)

Nájomná zrnluva č. 106 0 24 60 12 zo dňa 4.7.2012 o prenechaní pozernku na
dočasné užívanie pod predajným stánkom ( predaj módnych doplnkov aposkytovanie
grafickych sluzieb ) vo vlastmctve na)omcu, cast parc.c. 1669/248 o vymere 17 rn- v lokalite
trhovisko Dlhé Diely, zapísaný v katastri nehnutel'ností k.ú. Bratislava - Karlova Ves na LV
č. 27 sa mení a dopÍňa takto :
Cl. V. Nájomné a spósob úhrady

bod. 2. a bod 4. sa mení a dopÍňa takto :

2. Z rozhodnutia miestneho úradu Karlova Ves, z d6vodov šetrenia finančnýcli nákladov
dochádza k zmene formy platenia nájomného.

Z tohto d8vodu ročné nájomné v celkovej výške 671,50 EUR nájomca uhradí na účet
prenajímatel'a ( nie viac na základe faktúry ), ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy
s uvedením variabilného symbolu ( VS ), ktorý je taktiež uvedený v záhlaví zmluvy, pri
č. účtu prenajímatera.

Nájomca uhradí ročné nájomné v styroch splátkach, štvrt'ročne vopred vo výpke po 167,87
EUR a to k 15.1., k 15.7., k 15.10 a k 15.12. príslušného kalendárneho roka ( priaino
na úěet, nie viac na základe faktúry ).

4. V prípade omeškania s úhradou nájorn?ného sa nájomca zavázuje zaplatit' úrok z omeškania '
vo výške podl'a platných právnych predpisov . Vo zvyšku sa znenie bodu 4. rriší.



Ostatné ustanovenia zmluvy č. 106 0 24 60 12 zo dňa 4.7.20 12 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 nadobúda platnost' dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zrnluvy.

Dodatok č. l je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri rovnopisy obdrží prenajímatel' a dva
rovnopisy obdrží nájomca.

Dodatok č. 1 bol účastnílani zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu s dohodnutými
podmienkami vlastnoručne podpísaný.

v Bratislave, dňa : 19 FEB. 2015

Prenajímatel': Nájomca:

í

i

Dana 'ČŠojová
starostka Mestskej časti

Bratislava - Karlova Ves

Paed'Dr. Milan Mikulík
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DODATOK č. 2
k nájomnej zmluve ě. 106 0 24 60 12 zo dňa 4.7.20lg, o prenechaní pozemku na 4očasné

užívanie v zmysle 8) 663 a násl. Občianského zákonníka

I.

Zmluvné strany

Prenajímater: Mestská ěast' Brat.islava-Karlova Ves
Nám. Sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Danou Čahojovou
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
pobocka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu IBAN: SK19 5600 0000 0018 04}4 3001
ICO: 603520

(d'alej len prenajímatel')

VS :34696

Nájomca: PaedDr. Milan Mikulík
bytom : 841 05 Bratislava
ICO : 37605739

(d'alej len nájomca)

Ír. :

Nájomná zmluva č. 106 0 24 60 12 zo dňa 4.7.2012 o prenechaní pozemku na
dočasné užívanie pod predajným stánkom ( predaj módnych doplnkov aposkytovanie
grafických služieb ) vo vlastníctve nájomcu, čast' parc .č. 1 669/248 o výmere 17 m2 v lokalite
trhovisko Dlhé Diely, zapísaný v katastri nehnuteL'ností k .Ú. Bratislava - Karlova Ves na LV
č. 27 sa mení a dopíňa takto :
Cl. IV. Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy
bod 1 . sa mení a dopÍňa takto :

5.

1. Nájomná zmluva sa predlžuje na obdobie (>d Ol.07.2017 do 30.06.2020.

Ostatné ustanovenia zmluvy č. 106 0 24 60 12 zo dňa 4.7.2012 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 nadobúda platnost' dňom 3eho podpísariia obidvomi zmluvnými sti:anami
a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy.
Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopiso'eh, tri rovnopisy obdrží prenajímatel' a dva
rovnopisy obdrží nájomca. 4



prečítaný a na znak sťihlasu s dohodnutýmiDodatok č. 2 bol účastiiíkrni ztnluvného vzt'ahu;od;'e-n?kaini vlastnoručne podpísaný. Á
»!

V Bratislave, dňa : 30.06.2017
'pl'i 4a;

:!

Prenajímatel=: Nájomca:

4

[.

.Th

,l

Dana Čahojová P'ÝdDr. Milan Mikulík ,
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MESTSKÁ ČASŤ BRÁTISLÁVA - KÁRLOVA VES
b

Náinestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Vážený pán
PaedDr. Milan Mikulík
?

841 05 Bratislava

Vaše číslo

28.03.20l8

Naše číslo

KV/MGI/l 196/2018/5940/DG
Vybavuje/linka
Gullar Darina/JUDr.
02/707 11194

darina.gullar@karlovaves.sk

Bratislava

05.04.2018

Vec

Žiadost' o súhlas s uzatvorením podnájomnej zmluvy, podnájomník: PROH, s. r. o.

Listom zo dňa 28.03.2018 ste požiadali prenajímatel'a Mestskú čast' Bratislava -
Karlova Ves o predchádzajúci písomný súhlas s uzatvorením podnájomnej zrnluvy
na pozemok pod predajným stánkom čast' parc. č. 1 669/248- ostatná plocha o výmere 17 m2,
k. ú. Karlova Ves, v lokalite trhovisko Dlhé Diely so spoločnost'ou PROH, s. r. o. zastúpenou
konatel'kou Michaelou Ružičkovou.

V zmysle ustanovenia čl. VI. ods.2 Zmluvy Vám oznamujem, že súhlasím
s uzatvorením zmluvy o podnájme predmetného pozemku s podnájomcom, spoločnost'ou
PROH, s.r.o., zastúpenou konatel'kou Michaelou Ružičkovou, na obdobie platnosti nájomnej
ztnluvy č. 106 0 24 60 12 zo dňa 4.7.2012 a násl. dodatkov č.1 a 2, t. j. na obdobie
do 30.06.2020 s podmienkou , že póvodný úěel a spósob užívania pozemku - predaj
módnych doplnkov a poskytovanie grafických služieb zostane zachovaný.
S prevádzkovaním rýchleho občerstvenia cez okienko ako sa v žiadosti uvádza, nesúhlasím.

S pozdravom

.',' (:',:.,2x':?'5' .,,o/' DanaČahojov;
starostka

Telefón
02/ 602 59 1l1

Fax

02/654 26 469
Bankové spojenie
1804]43001/5600

IČO
603 520

E-mail

starostka@karlovaves.sk


