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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA  VES 
 
 

A.   schvaľuje 
 

v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 
138/991 Zb. o majetku obci v aktuálnom znení priamy prenájom plaveckých dráh Školskej 
plavárne na Majerníkovej 62, Bratislava v termíne do 31.08.2020.  
 
Výška nájomného je stanovená na 25,00 € / 1 dráha / 1 hodina v zmysle Uznesenia č. 69/2019 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 23.07.2019, 
v maximálnom rozsahu: 
 
Por. 
č. Názov 

Športová 
aktivita 

Maximálny počet 
hodín / dráh (1 

mesiac) 

Maximálny príjem 
(1 mesiac) 

1 ŠK Synchro 
Bratislava 

synchronizované 
plávanie 

444 dráh/hodín 11 100,00 € 

2 CNS ACADEMY triatlon  254 dráh/hodín 6 350,00 € 

3 PK Top Swim plávanie 237 dráh/hodín 5 925,00 € 

4 Prestigio Realiz Team 
Bratislava 

triatlon 184 dráh/hodín 4 600,00 € 

5 PLAVECKÁ 
AKADÉMIA 

plávanie 152 dráh/hodín 3 800,00 € 

6 Happy Kids 
Bratislava 

plávanie 150 dráh/hodín 3 750,00 € 

7 KVŠ Oceán 
Bratislava 

plávanie 122 dráh/hodín 3 050,00 € 

8 Haško Milan plávanie, triatlon 112 dráh/hodín 2 800,00 € 

9 Školský športový klub 
pri Gymnáziu na Ul. 
L. Sáru 1 

plávanie 112 dráh/hodín 2 800,00 €  

10 Veronika Kubinská morské panny 112 dráh/hodín 2 800,00 € 

11 Slávia UK vodné pólo vodné pólo 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

11 International Sport 
Club 

plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

 
V tabuľke je uvedený maximálny počet dráho – hodín, ktoré si môže subjekt v konkrétnom 
mesiaci zazmluvniť. Ako jednotka nájmu sa berie dráho hodina – teda nájom jednej dráhy na 
hodinu. Farebné rozlíšenie zodpovedá prílohe – návrhu rozvrhu využívania plavárne.  
 
 

B. schvaľuje 
 
vzor zmluvy o nájme v znení: 
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Nájomná zmluva č. ......... 
uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

Zmluvné strany (ďalej len „zmluvné strany“): 
 
 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves  (ďalej len „Prenajímateľ“) 
Námestie sv. Františka č. 8 
842 62 Bratislava 
IČO: 00 603 520 
DIČ: 2020919164 
Zastúpený: Dana Čahojová, starostka 
Bank. spoj.: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001 
 
a 
 
Názov organizácie     (ďalej len „Nájomca“) 
Sídlo 
IČO:  
DIČ:  
Zastúpený:  
Bank. spoj.:  
IBAN:  
Právna forma: 
 

 
Čl. 1 

Predmet a účel nájmu 
 

1. Predmetom Zmluvy je nájom - rezervácia jednotlivých dráh 25 m plaveckého bazéna 
Školskej plavárne na Majerníkovej 62, Bratislava, ktorá je vo výhradnom vlastníctve a správe 
Prenajímateľa (ďalej len „Plaváreň“) za účelom športovej tréningovej činnosti Nájomcu 
(ďalej len „Nájom“). 

2. Spresnenie rozsahu požadovaných hodín – odhlásenie alebo prihlásenie bude Nájomca 
predkladať na každý kalendárny týždeň zvlášť, formou písomnej alebo e-mailovej týždňovej 
Prihlášky alebo Odhlášky, minimálne vo štvrtok do 12:00 hod. na nasledujúci kalendárny 
týždeň pred týždňom, v ktorom sa má požadovaný rozsah poskytovať. V prípade každej 
Prihlášky alebo odhlášky sa vyžaduje potvrdenie zo strany Prenajímateľa. V prípade, ak to 
nie je možné, najmä z kapacitných dôvodov, má právo Prenajímateľ nevyhovieť Prihláške 
v plnom rozsahu. 

3. Nájomca sa zaväzuje predložiť Prihlášku alebo Odhlášku Nájomcovi najneskôr vo štvrtok do 
12:00 hod. na nasledujúci kalendárny týždeň, pričom sa vyžaduje potvrdenie zo strany 
Prenajímateľa. Rozdelenie hodín na nasledujúci kalendárny týždeň bude následne v rozpise 
zverejnené v piatok do 14:00 hod. (ďalej len „Rozpis“) na výveskách a na webovej stránke 
plavárne. 
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Čl. 2 
Doba nájmu 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovej stránke Prenajímateľa 
v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2020. 
 

Čl. 3 
Nájomné a platobné podmienky 

 
1. Nájomné je stanovené podľa zákona č. 18/1996 Z. z. cenách a aktuálneho cenníka 

Prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka. Túto zmenu môže 
Prenajímateľ uskutočniť jednostranným písomným oznámením Nájomcovi do 30 dní od 
dátumu vyhotovenia nového cenníka, resp. dodatku cenníka 

2. Podkladom pre fakturáciu bude Prihláška, Odhláška podpísaná Nájomcom, resp. 
zodpovedným zástupcom Nájomcu s rozpisom požadovaných hodín. Fotokópie Prihlášky, 
Odhlášky požadovaných hodín bude prílohami faktúry. 

3. Za mesačný nájom Prenajímateľ vystaví Nájomcovi faktúru (ďalej len „Nájomné“) najneskôr 
do 10 pracovných dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca podľa počtu 
požadovaných hodín v mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry je stanovená 
najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. 

4. V nepredvídateľných prípadoch, ako sú technické poruchy, údržby, v prípade prioritných 
nárokov na objekt z dôvodu verejného záujmu a i., pre ktoré nemohlo dôjsť k Nájmu nebude 
Prenajímateľ tieto hodiny účtovať. 

5. V prípade, ak Nájomca faktúru vystavenú Prenajímateľom neuhradí v termíne splatnosti, viac 
ako dvakrát za obdobie šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, Nájomca stráca nárok na 
vykonanie úhrady faktúry špecifikovaných v bode 3 tohto článku zmluvy po dobu najmenej 
štyroch mesiacov. Nájomca je počas tohto obdobia povinný vstup do Plavárne zakaždým 
zaplatiť faktúru na týždeň vopred ešte pred vstupom do Plavárne. Vykonanie úhrady faktúry 
špecifikovaných v bode 3 tohto článku zmluvy bude Nájomcovi umožnené až po uplynutí 
tohto obdobia a súčasne po uhradení všetkých podlžností voči Prenajímateľovi. 

6. Nájomca berie na vedomie, že v prípade ak Nájomca nemá uhradenú faktúru vystavenú 
Prenajímateľom a súčasne ani neuhradí faktúru na týždeň vopred ešte pred vstupom do 
Plavárne, vstup mu nebude umožnený za žiadnych okolností a to ani v prípade naplánovanej 
súťaže, tréningu, či iného športového podujatia. Prípadná škoda vzniknutá Nájomcovi 
v súvislosti s neumožnením vstupu do objektu je výlučne na ťarche Nájomcu a Prenajímateľ 
nezodpovedá za škody vzniknuté Nájomcovi v súvislosti s neumožnením mu vstupu do 
objektu. 

7. Sankcie podľa odsekov 5 a 6 tohto článku zmluvy platia po dobu najmenej štyroch mesiacov 
a to aj napriek prípadnému neskoršiemu celkovému uhradeniu dlžných pohľadávok, resp. 
uhradeniu všetkých faktúr, ktoré neboli uhradené v termíne splatnosti. 

8. Ak Nájomca neuhradí faktúru v lehote splatnosti, má Prenajímateľ právo uplatniť si voči 
Nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 
Čl. 4 

Podmienky užívania predmetu nájmu 
 

1. Prenajímateľ poskytne Nájomcovi Plaváreň a Nájom k vykonávanej športovej činnosti podľa 
potvrdenej Prihlášky, Odhlášky. 

2. V nájme Plavárne je okrem dráh 25 m plaveckého bazéna zahrnutý aj nasledovný servis 
a služby: 

a) poskytnutie šatňovej skrinky, 
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b) poskytnutie sprchovacích a hygienických zariadení, 
c) plavčícka služba. 

3. Pri Nájme Plavárne je Nájomca povinný zabezpečiť, aby v Plavárni nedošlo k stretu s členov 
Nájomcu s ostatnými návštevníkmi plavárne. 

4. Pri Nájme sa na Nájomcu a jeho členov vzťahuje prevádzkový poriadok Školskej plavárne na 
Majerníkovej 62 (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) v celom rozsahu. Nájomca je povinné 
riadiť sa podľa znenie písomných pokynov, príkazov a zákazov, prípadne pokynov 
zamestnancov Prenajímateľa v objekte. Nerešpektovanie pokynov a usmernení zo strany 
Nájomcu bude považované za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. 

5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo meniť, prípadne dopĺňať prevádzkový poriadok podľa 
potreby. 

6. V prípade porušenia prevádzkového poriadku je Prenajímateľ opravený uložiť Nájomcovi 
pokutu vo výške od 100,00 € (slovom: sto Eur) do 500,00 € (slovom: päťsto Eur) určenú 
Prenajímateľom v závislosti od rozsahu porušenia povinností. Úhrada pokuty bude vykonaná 
na základe vystavenej faktúry Nájomcovi s lehotou splatnosti najneskôr do mesiaca odo dňa 
vystavenia faktúry. V prípade neuhradenia tejto pokuty má Prenajímateľ právo neumožniť 
Nájomcovi ďalší vstup do Plavárne až do uhradenia pokuty. Prípadná škoda vzniknutá 
Nájomcovi v súvislosti s neumožnením vstupu do Plavárne je výlučne na ťarche Nájomcu 
a Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Nájomcovi v súvislosti s neumožnením 
vstupu do objektu. 

7. V prípade, ak dôjde zo strany Nájomcu k opakovanému porušeniu Zmluvy alebo 
Prevádzkového poriadku, bude takéto konanie Nájomcu považované za závažné porušenie 
povinností zo strany Nájomcu. 

8. V prípade závažného porušenia povinností zo strany Nájomcu si Prenajímateľ vyhradzuje 
právo vykázať Nájomcu z Plavárne a to aj v prípade naplánovanej súťaže, tréningu, či iného 
športového podujatia organizovaného Nájomcom. Prípadná škoda vzniknutá Nájomcovi 
v súvislosti s neumožnením vstupu, či vykázania z Plavárne je výlučne na ťarche Nájomcu 
a Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Nájomcovi v súvislosti s neumožnením mu 
vstupu, či vykázania z Plavárne. 

9. Nájomca nie je oprávnený ponechať Nájom alebo jeho časť do nájmu tretiemu subjektu. 
Takéto konanie Nájomcu považované za závažné porušenie povinností zo strany Nájomcu. 

10. Prenajímateľ sa zaväzuje: 
a) udržiavať objekt v riadnom technickom a prevádzkyschopnom stave, 
b) udržiavať poriadok a čistotu v objekte, 
c) zabezpečiť teplotu a hygienickú nezávadnosť bazénových vôd v objekte v zmysle 

platných predpisov. 
 

Čl. 5 
Ukončenie nájmu a odstúpenie od Zmluvy 

 
1. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť kedykoľvek dohodou, pričom sú zároveň povinné 

vysporiadať si vzájomné záväzky zo Zmluvy. 
2. Ukončenie zmluvy: 

a) písomnou výpoveďou Prenajímateľa v 1 mesačnej výpovednej lehote, počítanej od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede 
Nájomcovi, ak dôvod spočíva v hrubom porušení tejto Zmluvy, a to v omeškaní 
s úhradou faktúr, v porušení predmetu Zmluvy alebo v porušení Prevádzkového 
poriadku, 

b) ak z technických alebo iných dôvodov dôjde k uzatvoreniu Plavárne, 
c) uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzatvorená. 

 
 

Čl. 6 
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Záverečné ustanovenia 
  

1. Tento nájom bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves č. ......... zo dňa 17.12.2019. 

2. Nájomca prehlasuje, že pred uzatvorením Zmluvy sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom 
a že s ním súhlasí a zaväzuje sa riadiť ním a dodržiavať ho. 

3. Práva a povinnosti Zmluvných strán zvlášť neupravené Zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom a zákona č. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník. 

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou, po dohode oboch 
zmluvných strán. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola 
uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu pripájajú podpisy svojich zástupcov 
riadne oprávnených za nich konať. 

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

..............................................      .............................................. 
        Dana Čahojová         
           Prenajímateľ                 Nájomca 
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Dôvodová správa 
 

Začiatkom roka 2019 pod vedením prednostky Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves riešili 
zamestnanci Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a Karloveského športového 
klubu viaceré, najmä organizačné otázky, pre nastavenie budúcej prevádzky školskej plavárne. Za 
týmto účelom navštívili 4 plavárne v rámci Bratislavy, v ktorých sa venovali samotnej technickej 
prevádzke, návštevnému poriadku, nastavenia cenníkov a zmlúv, personálnym otázkam 
a mnohému ďalšiemu. 
 
Uznesením č. 19/2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bola 
zvolená Pracovná skupina pre riešenie budúcej prevádzky školskej plavárne Majerníkova 62. 
Pracovná skupina nadviazala na výsledky predchádzajúcej pracovnej skupiny, ktorá v minulosti 
riešila otázky pri zabezpečení rekonštrukcie školskej plavárne.  
 
V rámci troch stretnutí sa pracovná skupina zaoberala možnosťami v oblasti prevádzky školskej 
plavárne, prebrala si znalosti nadobudnuté na návštevách plavární internej skupiny pod vedením 
prednostky Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a navštívila plaváreň na Mokrohájskej ceste, 
kde boli zodpovedané ďalšie už konkrétnejšie otázky. 
 
Z celého procesu vzišiel aj návrh prevádzky, cenník a vyčíslenie predpokladaných nákladov. 
Uznesením č. 69/2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bolo 
schválené prevádzkovanie Školskej plavárne na Majerníkova 62, pričom z dôvodu zabezpečenia 
služieb pre verejnosť boli upravené podmienky, ktoré boli zohľadnené pri obsadzovaní dráh 
plaveckého bazéna a to najmä v pracovné dni počas školského roka v čase 8:00 hod. – 14:00 hod. 
umožniť využívanie školskej plavárne len organizovaným skupinám pracujúcimi s deťmi a 
mládežou od predškolského veku do veku ukončenia štúdia na strednej škole s prednostným 
právom užívania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves a zabezpečenie minimálne 2 hodiny denne / 2 dráhy pre verejnosť v pracovné dni. 
 
Celkom nás oslovilo 15 športových klubov naprieč spektrom vodných športov. V prípade 
troch  klubov, ktoré nie sú zahrnuté v návrhu bol problém vo výške stanovenej ceny za 1 hodinu / 
1 dráhu a teda 25 €. S klubmi sme však naďalej v kontakte. 
 
Kluby zahrnuté v návrhu zadali svoje požiadavky na počet dráh a presné časy, o ktoré by mali 
záujem. Vďaka osobnej komunikácii s každým jedným klubom sa podarilo vytvoriť rozvrh, 
v prípade ktorého sa dokáže vystriedať takýto veľký počet klubov. Každý z klubov trocha ustúpil 
zo svojich pôvodných požiadaviek, ale ku spokojnosti všetkých klubov využívajúcich Školskú 
plaváreň na Majerníkovej 62. 
 
Uvedený počet hodín za jeden mesiac teda predstavuje presný počet hodín, o ktorý má daný klub 
záujem s istou rezervou. Rezerva predstavuje prípady bežné v týchto prevádzkach: organizovanie 
podujatí klubom, prezentačné hodiny pre verejnosť, rodičov, počas školských prázdnin 
organizovanie táborov, sústredení a pod. Návrh Zmluvy umožňuje klubom istú flexibilitu  
a zároveň je na strane prevádzkovateľa, a teda mestskej časti, naplnený záujem využívať Školskú 
plaváreň v maximálnom možnom rozsahu a ku spokojnosti klubov aj verejnosti. 
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Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 26.11.2019: 
Prítomní členovia komisie ŠKŠ sa oboznámili s materiálom „Prenájom dráh školskej plavárne 
Majerníkovej 62“a navrhujú prepracovať materiál tak, aby maximálny počet hodín bol stanovený 
na jednotku, ktorou je jedna dráha. 

 
Prít.: 3   Za: -    Proti : -        Zdrž. :   - 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 28.11.2019: 
Finančná komisia žiada dopracovať materiál, v tejto podobe ho neodporúča predkladať na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 
 
 
 

 


