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Starostka
Dana Čahojová
Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves
Nám. Sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Vec: Žiadost' o uzatvorenie nájomnej zmluvy na objekt futbalového ihriska s umelým
trávnikom na Molecovej l/A

Vážená p. starostka,

ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou na plnenie verejnoprospešnej
telovýchovnej a športovej činnosti v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves si Vás
ďovol'ujeme touto cestou požiadat' o uzatvorenie nájomnej zmluvy na objekt futbalového
i]yiska s umelým trávnikom na Molecovej l/A.

Karloveský športový klub má na základe Zmluvy o nájme č. 07 83 0607 05 00 zo dňa
19. 10.2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 07.12.2010 uzatvorenej s Hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nárn. č. 1, 814 99 Bratislava okrem iného
v nájme pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 91 8 - ostatné plochy, o výmere
9077 m2, LV č. 46.

Na tomto pozernku bolo v roku 2006 vybudované futbalové ihrisko s urnelým trávnikom.
Výstavba objektu bola zastrešená Karloveským športovým klubom na základe Mandátnej
zmluvy uzatvorenej s Mestskou čast'ou Bratislava - Karlova 'Jes dňa 16.06.2006. Finančne sa
na výstavbe objektu podiel'al aj Slovenský futbalový zváz na základe Zmluvy o poskytnutí
účelovej dotácie zo dňa 24.10.2006.

Objekt futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej l/A je majetkom Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves a Karloveský športový klub ho aktívne využíva na športové
aktivity obyvaterov a organizovanie r8znych kultúmo-športových podujatí.

Najváčší priestor poskytujeme Futbalovému klubu mládeže Karlova Ves Bratislava, s ktorým
úzko spolupracujeme. Radi by sme tomuto klubu zabezpečili stabilné podmienky formou
dlhodobého prenájmu. Vychádzajúc zo žiadosti Futbalového klubu mládeže Karlova Ves
Bratislava zo dňa 10.09.2016 sme v predmetnej veci oslovili aj Hlavné mestom Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, ktoré okrem iného súhlasilo
s dlhodobým prenájmom časti pozemku parc. č. 918 vo výmere 5832,00 m2.

Karlovesk<) športový klub, pííspevková organizácia
Janotova 12, 841 05 E3ratislava
IČO: 317 711 81, DIČ: 2021344886
Bank. spoj.:20063 148/6500, IBAN: SK 92 6500 000000 0020063148, BIC: POBNSK]E3A
Tel.: 00421/2/654 12 126, e-mail: ksk@ksk.sk
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Dovol'ujeme si Vás touto cestou požiadat' o uzatvorenie nájomnej zmluvy na objekt
futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A na dobu 30 rokov od Ol.Ol.2018.
Našou snahou je nad'alej zabezpečit' stabilné podmienky pre športujúcu mládež v Karlovej
Vsi.

?:
1. Zmluva o nájme č. 07 83 0607 05 00 zo dňa 19.10.2005
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 07 83 0607 05 00 zo dňa 07.l2.2010
3. Žiadost' o vypracovanie zmluvy na dlhodobý prenájom ihriska, telocvične, šatní

a kancelárie zo dňa lO.09.20l6
4. Súhlasné stanovisko Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa

09.02.2017

5. Informatívnu katastrálnu mapu Molecovej 1/A

S pozdravom,
Karloveský sportovy Um.

JaŤl!:»íOVa ul. 1;'.

841 05 e?lava8A1 05 : l

Mgr. Juraj Kadnár
vedúcÍ KŠK

V Bratislave, dňa 30.lO.20l7

Karloveský špoítoyý klub, príspevková organizácia
Janotova 12, 841 05 Bratislava
IČO: 317 71181, DIČ: 2021344886
Bank. spoj.:20063148/6500, IBAN: SK 92 6500 000000 0020063148, BIC: POBNSKBA
Tel.: 00421/2/654 12 126, e-maii: ksk@ksk.sk



ZMLUVA O NÁJME č. 07 83 0607 05 00

Zmluvné stranv

1 . Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: Andrejom Ďurkovským, p?átoroí'n
peňažný ústav: VÚB Bratislava - mesto
čísloúčtu: 1368287251/0200
IČO: 603481
DIč: 2020372596

(d'alej len ,,prenajímater")
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2. Karloveský sportový klub
}anotova ulica 12, 841 05 Bratíslava
zastúpená: Mgr. Miroslavom Tkáčom - vedúcim klubu
peňažný ústav: Poštová banka, a.s., Bratislava
čfslo účffi: 20063148/6500
IČO: 31771?81
DIČ: 2021344886

(d'alej len ,,nájomca')

po vzájomnej ďohode uzatvárajú v zmysle e) 663 a nasl. Občiarískeho zákonníka a v zmysle
zákona č. 1 16/ 1990 Zb. túto zrnluvu o nájme nehnuternosti na

Karloveskej ul. 3
v Bratislave

Čl. I
Predmet a Úěel náJníu

1. Prenajímatel' je vlastnfkom nehnutel'ností nachádzajúcich sa v meMi bývalej Základnej školy
na Kaxloveskej ulici č. 3, v k.ú. Karlova Ves, a to

1.1 stavby, súpisné č. 3334 postávenej na pozemku parc. č. 917 zapísanej na liste vlastníctva
?-c.46,

1.2 pozemku, parc.č. 918 - ostatné plochy, o výrncrc 9077 m2, LV č. 46.

2. Prenajímatel' za nižšie uvedených podmienok prenajíma ná3omcovi nehríuternosti poďl'a
ods. } tohto článku"nasledome:

- nebytové pnestory nacháďzajúce sa v telocvičnom trakte.na prízemí a na L nadzemnoi'n
pod)azi stavby o celkove3 vyi'nere podlahove) ploclíy 480 m ,
- pozemolc parc. č. 918 v celosti
(d'alej len ,,prcdmet nájmu").
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Špecifíkácia nebytových priestorov je uveďená v neoddeliterne3 pnlohe č. 1 tejto zínluvy.Pódorys pre?etu ír4jmu je neoddelitel'nou prílohou č. 2 tejto zmluvy.
3. Prenajímater vyhlasuje, že k pre«!unetu nájmu sa okrert'i práv prenajírnatel'a neviažu žia&e-dWšie vlastnícke, reštitučné, zálo? pr{pame iné práva k cudzcj veci, alebo ná3omnépráva, alebo akékol'vek práva tretích osób.
4. Účelom nájmu je vykonávanie športových aktivft nájomcu, jeho klubových členov,róznych orgfflzácii a vorných združení detí a občanov krátkoďobýrni poďnájmarni častlpredrnem nájrnu avrámci denného rozvrhii športových aktivít vytvárae zdroje prezabezpečenie pre?etu činnosti náiomcu a investfcií ďo prenajatých pnestorov.
5. Nájomca gz zav(izuje užívat' pre?et nájmu výlučne v rozsahu a na účel doho*utý v tejtozmluve a v súlade s predpismi, ktoré sa vzt'ahujú na pre?et nájmu.

Čl. II
Doba nájrnu

1. N4omjedohodnutýnadobuneurčitúazačínasadňompodpisaniatejtozmluvyobidvoíínazinluvnými stranami.
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Čl. III
Úhrada za nájom a služby a spůsob ich platenia

t. Nájomné za predrnet nájmu je stanovené vzmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenác}'idohoďou zrnluvných strán apozostáva zfinančného plnenia vo vf,ke ],- SUm2írok,tj. 9 557,- Sk ror,ne a vecného pínenia podh čl. Vln odsek 1 a nasl. tejto zrnluvy.
2. Nájomca sa zavbuje uhrádzat' nájomné podl'a ods. I tohto článku ročne vzdy.najnesk6r doe vzdy.naji

ívo VUB l15. ďňa prvého mesiaca príslušného mka na účet prenajímatďa vedený vo VÚB Bratislava- mesto, č. účtu 1358287251/0200, vaňabilný symbol 783060705. Platby sa povaz.ujú zauhradené dňom pripísania na účet prenajímatel'a.
3. Pomernů čast' nájomného podl'a odseku 1 tohto článku za obdobie od podpísania tejtozmluvy obidvoma zmlum%í gtranarni do 31.12.2005 sa nájomca zav?je uhradit'ďo 15 dnf od jej podp{sania sp8sobom uveden% v odseku 2 tohto článku.
4. Nájomca sa zav?je uzatvorít' so ZUŠ Jozefa Kresánka dohoďu, predmetom ktorej budeúprava prepočtu a úhrady nákladov za služby spojené s nájmom. Fotokópiu tc5to dohodysa nájomca zav;izuje predložit' prenajímateFovi prostredníctvom oddelenia nájmovnehnutel'nosti do U dní od jej uzatvoreríia. Vprfpade nesplnenia tejto povinríosti sanájomca zav=uje zaplatit' prenaj{matel'ovi zrnluynú pokutu vo výške 5 000,- Sk.

5. a Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukol'vek platbou podl'a tejtozmluvy ďo omeškania, zavůzuje sa zaplatit' ztríluvnú pokutu vo výške O,05% zo splatnejdlžnej sumy za každý ďeň ome(ikania. Povirínosť nájomcu platit' úroky z omeškania poďl'a8, 517 0bčianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
6. Nájomca sa zavbuje zaplatit' zrnluvnú pokutu aj vpr{paďe, ak nezavinil porušeniepovinnosti. Zmluvná po)cuta bude nájomcovi takbuovaná.
7. Zmluvné strany sa dobodli, ze prenajímatel' 3e oprávnený domáhat' sa náhrady škíxly, ktorápresiahne zm?uvnú pokutu.
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Čl. IV
Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany mói njijom ukončit' kedykol'vek dohadou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel' m6že v prvých deviatich rokoch od začiatkudoby nájmu paál'a (:'1. II tejto zmluvy-vypovedat' túto zmluvu len v pr[pade, ak nájomcaa) v rozpore Ů touto ztnluvou dá p?et nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretiemu

subjektu bez predcháúajúceho písoínného stíhlasu prenajímatel'a, alebo
b) užíva predmet nájníu na iný ako dohodnutý úče}, a)ebo
c) rnešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebod) bo}o prislušnýrn stavebn% úradom rozhoďnuté o zmenách stavby alebo odslránení
stavby.Po uplynutí deviatich rokov od začiatku dohodnutej doby nájmu podl'a tejto zmluvy móžeprenajímater vypoveM" túto zmluvu kedykol'vek aj bez udania dóvodu. Výpovedná lehotaje 3 mesíace a začína plynút' od prvého dňa mesiaca nasledujůceho po doručeni výpovede
nájomcovi.Nájomca móže túto zmluvu vypoveďat' kedykorvek bez udania d8vodu. Výpovedná lel'iota3e 3 mesiace a zacína plynút' od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
preriajÍmatel'ovi.

3. Mo'znosť odstúpenia od zmluvy rúektorou zo zmluvriých strán podl'a príslušnýchustanovem Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. Odstúperíe od zmluvy
je účinné dňom domčenia prejavu o odstúperú ďmhej zmluvnej síxane.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiar nájomca po skončení nájmu podl'a tohto čláríkuneodovzdá predmet nájmu prenajímatel'ovi-v lehote podl'a čl. V o'ds. 2J tejto zmluvy alebov lehote určenej prenajímaterom alebo v lehote dohoóutej medzi zmluvnými stranami, máprena5ímaíe!' právo pozxdovat' od nájomcu zrnluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý ajzačatý deň, nasleíiujúci po dni, vktorom sa má pre«imet nájmu odovzdaf', ato až doskutočného odovzdania a po4ísania protokolu o prebratí predmetu nájmu prenajímatel'om.Náiomca sa súčasne ztnluvnú pokum poď'a pre«3e)hádza'ýce3 vety zavbuje zaplatit.
5. V prípade pomšenia povirínosti podl'a ods. 4. tohto článku, má prenajímater tiež prá'vovypratať pre?et nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložit' zariadenie, pnpaďne

vccí, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú, do depozitu.
či. v

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu nájomcovi bude spísaný najneskór do 7
pracovných ánl od prevzatía predmetu nájmu.

2.- Nájomca sa zavhuje po skončení nájmu predmet nájmu %icky odovzdat' pranajimatcrovinajneskor v nas?e.dujúci pracovný deň po poslehom ďni nájmu v stave spósobílom nanas?eduji
dra Čl.užívaníe podra Čl. lods. 4 tejto zmluvy, s ohradom na jelio obvyklé opotrebovaiiie;V tOmtů terrnme Zmluvné STrarry podpišu pmtokOl ó Sp!ttnům ůdóVZdan{ a prebratí predmetu

nájmu nájomcom prenajfmateroví.
3. Zrnluvné strany sa dohoďli, že stavebné úpravy pr«Ametu nájmu bude nájoinca vykonávat'na vlastné náklady po preďchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatera aschvá!eiíi

príslušným stavebnýrn úradom.

3



'%

4. Nájomca sa zavhuje vykonávat drobné opravy pre?etu nájmu na viastné náklady ako ajznášať náklady spe+sobené neprimeraným iívaním predmetu nájmu. Zmluvné strany sadohodli, že za drobné opravy budú analogicky považovať drobné opravy vzmysleNaňadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávaiú niektoré ustanoveniaObčianskeho zákonnika, F15 a nasl. vrátane prílohy.

5. Nájomca sa za'íuje oznán»it' prenajimaterovi bez zbyiočného odk?adu potrebu oprávpte?etu nájmu, ktoré má prenaj{mater urobit', a iunožnit' mu ich vykonanie. Zanesplnenie tejto povinnosti sa nájomca zavazuje zaplatit' prenajímatel'ovi zmluvnú pokutuvo výške 5 000,- Sk, ktorá bude ná'3omcovi fakturovaná.

6. Nájomca sa zavCujc denne asústavne uiiavat' predmet nájmu ajeho okolie v č.ístotea porimiku a vykonámť riadnu starostlivost' o zeleň riacháďzajúcu sa na preíimete nájmu.Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatit' prenajímatel'ovi zmluvriúpokutu v surne 5 000,- Sk.

7. Nájomca užívajúci preíimet nájmu preberá na seba vsetky povinností prenajírnatel'a akovlastníka, vyplývajúce z platných všeobecne záv?ých právnych predpisov týkajúcich saochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečností a ochranezďravia pri práci v zneni novicl), hygienických preApňsov (zákon č. 272/1994 Z. z. oochrane zdravia ruďí v znení neskorsích a vykonávacích predpisov), ochrany majetku apoď. a z platných vTheobecne záv?ých nariadeni mestskej časti Bratislava- Kglova Ves,týkajúcich sa najmK udrfiavania poriadku a čistoty, zimnej ůdržby, všeobecrie závíiznéhonariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1995 o nak}aďaní s komunálnym oďpadomna územf hlavného mesta SR Bratislavy, najmš ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) a § 2 oďs. 2pímn. a), b), d) a pod. "

8. Nájomca sa zavťuje prevziat' a dodržiavat' za prenajimatel'a ako vlastníka objektupovinnosti na úseku ochrany pred požiaími vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarrni, najmu povinnosti v zrnysle ustanoveni § 4 a § 5 íohto zákona.
9. Nájomca sa zav?je bez zbyLočného odkladu, najneskór do 15 dni, kedy ku ztnene došlo,oznárnit' preng5ímatcrovi každú zrnenu týkajúcu sa svo5ej právnej subjektivity (ako napr.zrnena gídla, zrnena štatutárríeho zástupcu a pod.), ako aj iné skutočností, ktoté by mohliovplyvnit' nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti sa nájomca zavCuje zap)atit' zmluvnúpokutu vo výske 5 000,-Sk, ktorá bude nájomcovi fakturovaríá.
10. Nájomca má právo na primerané označeríie predmetu nájmu na priečelf objektu, v ktoromsa predmet nájmu nachádza.

1l. Nájomca je oprávnený poistit' prenajaté priestory asvoj majetok nachádzajúci sa napre?eta nájmu.

1 2.= Pri nesplnení podienok uveďených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške zaškodu, ktorá týmto nesplnením vznikla.

13. Zodpoveóost' za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniaíni VI. časti prvej a dí'uhejhlavy Občianskeho zákonníka.

14. Nájomca sa zavbuje umožnit' prenajímaterovi bezodkladný vstup do prenajatýchpriestorov a na prenajatý pozemok-najmá v pripade havárie, živelnej pohrorny, kontí'olyáodrE.iavania po:dmieiiok nájrnu 'a pod. Ak nájomca bezdovoďne odmietne umožnit' vsiup
í
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do prenajatých pr'ícstorov podl'a predchádzajúcej vety, zavťuje sa zaplatit' prenajímatel'oví
zmluvnú pokutu 5 000,- Sk. Zmluvná pokuta bude rá3omcovi fakturovaná.

Čl. V?
Podnájom

1. ?íJájomca je oprárnený bez píso'?ého súhlasu prenajímatel'a poskytnút' do krátkodobého
podnájmu časti predímetu nájmu v rámci demíého rozvrhu športových aktivít.

Čl. Vll
Doruěovanie

1. Prena3írnater doručuje písomnosti sám alebo poštou. Prenajírnater móže podra potrcby aokolností doíučit' písomnosto aj prostredníctvom mcstskej polície, alebo iným vhodným
spůsobom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkol'vek píso?ostí týkajúcichsa právnych vzt'ahov založených touto zmluvoíi alebo na základe tejto zmluvy, bude
miestom doručenia nájomcu
a) sídlo nájomcu, alebob) rniesto, kde bude osoba oprávnená konat' v mene nájomcu, zastihnutá.

3. Nájomca berie na vedomic a súhlasí s tým, že pííiomnosť prenajímatera podl'a odseku 2tohto článku doručená do miesta doručenia podl'a odseku 2 tohto článku, bude poviovanáza doručenú priarno do vlaslnýclx rúk nájomcu, ato aj v pnpade, ak táto písomnost' budewátená poštou prenajírnaterovi ako písomnost' nájomcom neprevmtá; v tomto pdpade sa zadeň doručenia písomnosti považu5e tretí deň po ďni ulobnia na pošte. Uvedené platí aj
v tom pripaďe, ak sa nájomca o tej to skutočnosti nedozvie.

4. V pnpade, že nájomca bezdovodne odoprie písomnost' prijat', ie písomnost' doručená driom,
keď je5 prijatie bolo odopreté.

či. vín
Osobitné ustanovenia o stavebných úpravách predmettí nájniu

1. Nájomca sa zavmuje v súlade s prenajímaterom odsúhlasenou projektovou do)aimemáciouvykonat' stavebné úpravy preďrnetu nájmu mi'rffmálne vrozsahu: rekonštrukcia podláh,osvetleniz, okien, sociálneho zázemia vtelocvični avýs(avba [iitbalového axeálu napril'ahlom pozeínku poshipne ďo 5 rokov od vzniku nájmu v spolupráci s mestskou čas{'ou
Bratislaya - Karlova Ves.

-- r'UuulaJlull -.-

2. Zmluvné straríy sa dohodli, že vse.tky náklady nájorncu vynalozené íia vykonanieakýchkol'vek stavebných úprav preďmetu nájmu budú považované za vecnó plnerúc nájomcu
-prenajímatel'ovi v súlade s Cl. I?? odsek l tejto zmluvy.

3. Na konanie pred príslušným stavebným madom vo vecí realízácŤe stavebných úprav podl'aods. ?. tohto clánku prenajímatel' týmto udel'uje nájomcovi splnomocnenie, čím sa však ako
vlastník nezbavuje možnosti účasti v stavebnom konaní.
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Čl. IX
Záverecíae ustanovenía

{
y

1. K zmene dohodnutých po?ienok nájmu móže d65st len na základe vzk3omne3 dohoďyfori'nou písomného dodatku, alebo ked' to bude vyplývat' zo zmien a doplnko'v-platných
všeobecne záv;izných právnych preclpisov.

Pre právne vzí'ahy touto zmluvou zvlášt' neupravené platia pnslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, zákona č. 116/1990 Zb. oná3me apoďnájme nebytových
piiestorov a ostatné platné všeobecne závhné právne predpisy Slovenskej republiky.
Zmlíivné strany sa dohodli, že v pr{pade í&ýchkorvek sporov z tejto zmluvy alebo na
záklaďe tejto zmluvy bude ich riešei'iie v právomoci príslušných slovenských súdov za
použitia slovenského práva.

Zmitíva sa vyhotovuje v 7-mich rovnopisoch s platnost'ou originálu, 5 pre prenajímatel'a
a 2 pre nájomcu.

4. Zin)uvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesnj za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a
obsahu žiadne výhrady, čo pohírdzujú vlastnoručn%i podpismi.

5. Táto zmluva nadobúda platnost' aúčinnost' dňom podpísania obidvoma zmluvn%i
strmiami.

2.

3.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

?-- =- '-== := -= =-: =-=-?-17,

-SR 'EÍratisl;vy'
za Ing. Tatíana Mikušová

námestníčka primátora

-l

íaAi ." J .';.S'N) bp(ií!(;'! } !;lLi7-:
Íai.:r!.'?1 .' Ul. a:t

?a'.íbffl(2-
Mgr. Miroslav Tkáč

vedúci k?ubu

Prílohy: č. l- Špecifikácia priestorov a výpoctový list - neoddeliterná
(:.2 - Podorys preďietu nájmu

(í



DODATOK ě. 078306070501
(d'alej len ,,dodatok č. l)

k zmluve o nájme č. 078306070500

ZmÍuvné strany :

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciá}ne nám. ?, 814 9.9 Bratislava
Zastupujc : Andrej ť))urkovský primátor hl. mesta SR Bratislavy
Qeňažn; i:istav : VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu : 1368287251/0200
IČO : 603481
(ďalej len ,,prenajírnatel")

m

2. Karloyeský športový klub
Janotova ulica 12, 841 05 Bratislava
Zastúpuje: Miroslav Tkáč, ved'úci klubu
PeňaThý ústav: Poštová banka, a-s., Bratislava
číslo účtu: 20063148/6500
K)O: 31771181
DIČ: 2021244886
(ďalcj len ,,nájomca")

uzatvárajú tento dodatok č. l k zmluve o nájme č. 078306070500 zo dňa 19.lO.2005 (ďalej len
,,nájomná zmluva').

l

Čl. I
Úvodné ustanovenia

L Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.lO.2005 nájomnú zmluvu predmetom ktorej sú nebyaiovc
pricstory nachádzajúce sa v objekte na Karloveskej uli
480 m2 a pozemok parc. č. 9]8 vo výmere 90770 m2 (ípozemok parc. č. 9]8 vo výmere 90770 m' (ďalej len ,,predmet nájmu"). Nájomná

nachádzajúce sa v objekte na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

zrnluva jc'uza;:orená-;a'dobu-neurčita za-účel-om vykonávania športových aktÍvít.
2. Nájomca listom zo dňa 29.07.20l0 požiadal o zmenu doby nájmu z doby neurčitej na dobu určítú

- 20 rokov. Žiados'ť bola dría 07.lO.20l0 predložená na rokovanie do mcstského zastupitel'stva
a schválcná tiznescnfm č. l145/2010 zo dňa 07.10.2010. Na zákla«Je usedcného sa unJuvné
strany dohodii na uzavretí tohto dodatku, predmctom ktorého je zmena doby i'iájmu.

Čl. II
Zmeny zmluvy

1. V Čl. Isa ods. 5 dopfňa o dnihú vetu:
,,Za porušenie tcjto pov»nnosti má pre4mater právo požadovat' od nájomeu
zniluvnú pokutu vo výske 17 Eur (slovoin: sedemnást' eur) za kaMý aj zaěatý deň
trvania poru):enia tejto povinností. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podl'a
predchádzajúcej vety zavťuje zaplatit' na základe prenajímatePom zaslanej faktúry=.



í. IL sa mcni a zriíe:
íí Nájomníí zmluva sa uzahíára na dobu určitú do 07.10.2030".

I'

3. V Čl. íTl. sa ods. l mcní a znic:
,,Nájomné za predmet ná,jmu je stanovené podl'a uznesenša č. 1 145/2010 zo dňa 07.10.20l0et ná,jn

.=/rok.ivo výške Oi03Eur/m=/rok., t.j. 286,71 Eur ročne, slovom: dvestosedemdesiatšest' eur 71
centov".

4. V (21. lll sa v ods. 4
suma ,,S 000,-Sk" nahrády.a surnou 1,166 Eur"

5. Do čl. III sa za ods. 7 vkiadá odsek 8 a znie:
,,Prenajíinatel' je oprávnený menit' každoročne k0?.04. (od 2. štvrt'roku príslušnéhokalendárnelio rííku) výšku nájomného dohodnutého vzmluve ovýšku miery infláeiestanovenej Štalisíiekým úradom SR za bezprostredne preďchmdzajmci kalendárn)J-rJka z'vercjnenú štatistíe-kým úradoín v januári n:isledu.iúceho roka.
Zvýšenie nájotnnébo prenajímatel' oznámí nájomcovi písomne, zaslanim doporučene,i? prenajl

idl'a CŘ. )zásielky na adrcsu podl'a Č!. X. ods. 2.
Zvýšené nájornné je nájomca povinný platit' za obdobie od 01.04. v termínoch gplatnústinájomného dohodnutýeh v zmluve.
V prípade, že oznámenie o rvýsení nájomnébo bude nájomcovi dorssčené po gplatnosttnájomného za 2. štvrt'rok, zaplatí nájomca rozdiel medzi póvodným nájomný a nájomnýmzvýšenýrn o mieru inflácie v lehote do 15 ďní od doručenia oznánienia".

6. čl. IV sa mení aznie:
,,]. Nájom sa skonČí uplynuffin dohy, na ktorú ga dojednal. Pred uplynutim doby nájmumóže byt' ukončený:

a) kedykol'vek písomnou doliodou zmluvných strán ktí dňíi uvedenému vdohode,
alebo

h) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zrnluvou a/alebo s príslušnýmí ustanoveniainiOběianskeho zákonníka.

2. Prenajímatď maze okamžite odstúpit' od zmluvy bez predchádzajúceho písoinného
upozornenia abez akýchkol'vek d'alších závMzkov apovinnos(í voči nájomeoviv prípade ak:

a) nájomca meřiká s úhradou nájornného viae mko 30 dní alebo
b) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho čast' na iný účel ako je dohodnutý touto

zmluvou, alebo
c) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho ěast' v rozpore s touto zmluvou, alebo
ď) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho cast' do podn4jmu alebo inej dispozícic

tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajítnatel'a, aleho
e) bude rozhodnuíé ozmenách stavby a?ebo oďstránení stavby vktorej sa nebytové

priestoiy naeliádza,jů,
Q bude nájomca vykonávat' stavebné úpraiíy, rekonštrukčné liráee, príp. modernizáciunebytových pri'estorov bez písoniného 'súhlasu prenajimatel'a -a/alebo povolenia

príslušnélio stavebného úradu
g) bude rozhodnuté o realizácii celomestsky významnej investičnej akcie na pozemku

parc. č. 918
pričom v prípade odstúpenša od zmluvy prenajíníatePom podl'a písm. e), í) a g) sabudú zm?uvné strany riadit' znením ustanovenia ods. 5 tohto ělánku.
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. Možnost' odstúpenia niektorej zo zmluvných strán vsúlade spríslušnými
ustanoveniami Oběianskeho zákonníka nie je týmto ělánkom dotknutá.

4. V pr{pade odstúpenia od nájomnej zmluvy sa ztnluva rusí dňom doručenia prejavu
v81e od zmluvy odstúpit' druhej zínluvnej strane (ex nunc).

5. Zmluvné strany po vzájomnej dohode deklarujú, že v prípade odstúpeuia od zníluvy
podl'a ustanovenÍa pígm- e) a/alebo ť) tohto článku sa táto zmluva zruší podl'a ods. 4
;ohto č?ánku len včasti týkajúcej sa nebytových priestorov. Platnost' aúčinnost'
zmluvy v ěasti týkajúcej s:'i pozemku parc. c. 918 nebude odstúpením od zmluvy
dotknutá. Uvede'né platí-obdobne aj v prípade odstúpenia od zmluvy podra písm. g)
tohto článku, pokiar sa zmluvné strany nedohodnú inak."

7. V Čl. V sa ods. 3 mení a znie:
,,Nájomca sa zavMzuje vííetky stavebné úpravy, opravy, údrzby a rekonštrukčné práee na
predmete nájmu vykonávat' výlučne na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu, resp.
kúmpenzáciu. Všetky vynaložené prostriedky podl'a predchádzajúcej vety, ktoré bude
nájomea investovat' vpriebehu nájmu zmlííníné strany považujú za protihodnotu
symbolicke,i výšky nájomného".

8. V Čl. V sa v ods. 5
siuna ,, 5 000 Sk" nahrádza sumou ,,166 Eut"

9. V čl. V sa ods. 7 mení a znie:
,, Nájomca užívajúci predmet nájmu preberá na seba všetky povinnosti prenajímatel'a ako

vlastníka, vypJývaJúce z platných všeobecne záv»zných právnyeh predpisov týkajúcich sa
ocbrany zdravia a bezpečnosti pri práci (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci aozmene niektorých zákonov), hygienických predpisov (zákon č.
126/2006 Z. z. overejnom zdravotníctve aozímene adoplnení niektorých zákonov),
ochrany majetku a pod. a z platných všeobecne závjizných nariadení mestskej ěasti
Bratisiava- Karlova Ves, týkajúcich sa najmm udržiavania poriadku a čistoty, zimnej
údržby, vseobecne závhného nariadenia hlavného mesta SR Bratíslavy č. 6/2004
o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného ínesta SR Bratíslavy, nmjmí4
ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) a el2 ods. 2 písm. a), b), d) a pod.".

10. V Čl. V sa v ods. 9
suma ,, 5 000 Sk" nahrádza sumoci ,,166 Eur".

1l. Do Čl IX sa za odsek l vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
,,2.Dlhodobý nájom nebytovýeh príestorov sehvúlilo Mestské zastupitel'stvo hl. mesta SR

Bratislavy ako prípad hodný osobitného zretel'a uzneíiením č. 1145/2010 zo dňa
07.10.20lO v súlade s ustanovenffi Sl 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým
sa n'»ení a dopÍňa zákon č. 138/199-l Zb. o m.;jetku obci v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uznesenie mestského zastupitel'stva podra
predchádzajúcej vety je neoddelíÍel'nou súčast'ou zmluvy ako príloha č. 2.

12. Doterajšie odseky 2, 3, 4 a 5 sa označujú akíi odseky 3, 4, 5 a 6.

Čl. lí

1 . Neoddelitclano?i súčast'ou tohto dodaíku je pr-í{oha č. 1, ktorá s účinnosi'ou odo dňa podpísania
tohto dodatku nahrádza pnlohu č. l zmluvy o nájme ncbytoiaých pricstorov.
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Či. ííí
Záverečné ustanovenia

1. Ostatrié usiaiiovenia nájomnej zrnluvy č. 07 83 0607 05 00 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nic sr tiesni za nápadnenevýhíxiných po?ienok, preí:ítali ho, porozumcli mu anemajú proti 3eho foríne aobsahužiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3. Dodatok k zrnluve sa vyhoíovuje v 7-ich rovnopisoch s platnost'ou originálu, 5 pre prermjirnateraa 2 pre nájomcu.

4- Tento doůtok nadobúďa platnost' a účinnosta dnom podpisii obidvomi zmluvnýrni stranami.
07 12. 20Ňl

V Bratislave drm ......:.'.:..?!'..-...'..'=. IJ-úAc,

Prenajímatel' :
Hlavné mesto SR Bratislava

í

Ií'g. Andrcj Durkovský
---'-a-t-?-==-'=

ap:Wátor-hÍa;néh:- mes'ta
SR Bmtislavy

Nájomca :
Kadoveský športový klub

Karloveský športový kííab
Janotovsi u( 12

841 05 Brsblímí

a
Mgr. Míroslav Tkáč

siedúci klubu

l
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?AVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. 0. Box í92, B14 99 Bratislava 1

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie riájmov nehnuternostl

I TU

Váš lisí císlo/zo dňa Naše čislo

MAGS OOR 34305/2010-344320
Vybavuje}Iinka
Jamrichová/126

Braiislava

26. 10. 2010

Vecůdpis uznesen}a Qestakého zastupiterstíía hlavííého níesta SR Bratií>)avy c. 1148/2010 ?Q dňa7. 1(}. iůlů, prllatéhO !C návr+'iu na sc?hválqnie prípadu hOdnétiO QSObítnéhO zretera týkajúcehosa.dlh@dobéhp nájmu nebytových ptlestorov a po@@mku payc. č. sj8?vElratísjíve na Karloveskei 3,
k. ú. Karlovp Ves,pre Karloveský 4poíový klub,so aídíc+m v Bratlslave

Mestské zastupiteístvo po prerokovaní materiálu

schvaruje

ako pripad hodný osobitríého zretera p«»dra 5 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskei národriei radyč. .138/í991 .zb. o majetku obcl ?vznenl -.z.ákona č....258/2009 z.? Ž'Í. n,l Karloveskej j?v Braqslave,k. (i. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub, so sídlom na Janolovej í2 v Bratislave,'IčO: 31771181,za účelom vykonávania športovýcí'i aktivit, dlhodobý ííájúm nebytových priesíorov, nachádzajúcich
- 1 ? a 02sa v stavbe so supisnym čís om 3334, posíavenel íía pozemku parc- č. 917 vo vymere 48 m a pozemkusa v stavbe so súpisným číslom 3334, posíavenej íía pozemku parc č. 9Í7 vo imere 480 ma a pozemku

parc. c. 9 8 vo vymere 9077 m , s podmienkarm.
í. Dobanájmu20rokov.
2. Nájomné vo výůke O,03 Eur/ma/rok.
3. Vykonávanie všetkých stavebných úprav, opráv, údržby, rekorištrukčných prác výlučrie

na náklady nájomcu.
4. Krátkodobého podnájmu pre združenie deíl a občanov.

Doíjatok k nQiomnej zmluve bude nájr>mcom podpisaný do 60 dnl od schválenia uznesenia v Mestskomzastupi!erstve hlavného mesta SR E3ratislavy. Vpripade, že dodakok nebude nájomcom vuvedenom
termine podpísaný, toto uzneseníei slratí platnosť.

'y' JUtk. Ánna Hajdúchová
'vedúca organizačného oddeleníe

Magistrátu hlavného mes!a SR Bratislavy

Za správnos't odpisu uznesenia:

Prknaciálíie nám. 1, Il. poschodie, 9. dvaíl 221
TELEFóN FAX BANKOV? SPOJENIE
0715g356126 071593565(Xl V(JBFr3270l21D20r)

ič0
60348i

INTERNET
www.bíaíislava.sk

E.MAIL
ooí@braíiglava.sk
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KAŘLOVA VEB

Futbalový klub mládež€ Karlova Ves Bratislava
Karloveská 3 ' 841 04 Bratislava a IČO : 31803164

Č.Ú.: 0177675548/0900 a www.f!<mkv.sk

Mgr. KadnárJuraj
vedúci Karloveského športového klubu
Janotova 12,
841 05 Bratislava

V Bratislave 10. 9. 2016

VEC: Žiadosť ovypracovanie
a kancelárie

zmluvy na dlhodobý podnáiom ihriska, telocvične, šatní

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava, Karloveská ul. č. 3, 841 04 Bratislava Vás
týmto žiada ovypracovanie Zmluvy o dlhodobom podnájme na futbalové ihrisko, telocvičňu,
príslušné šatne a kancelárie v objekte na Molecovej ul. č. 1/A, ktoré využíva.

Navrhovaná doba trvania podnájmu je 15 rokov. Dóvodom je skutočnosť, že FKM Karlová
Ves je jediným subjektom vo svojom športovom odvetví v mestskej častí Bratislava - Karlova Ves .
Od 40 členov v dvoch kategóríách v roku 1999 sa dopracoval až k dnešným vyše 290 členom a k 14
tréningovým kategóriám, ktoré hrajú v 17 súťažíach. Venuje sa deťom od 5 rokov v predprípravke
až po kategóríu mužov. Dnes patrí v rámcí Bratislavy ku klubom s najváčším počtom hráčov. Pre
svoju d'alšiu činnosť, pre výchovu svojich zverencov potrebuje stabilné zázemíe aistotu
dlhodobého charakteru, tzn, zmluvu o podnájme na dlhšie obdobie.

Za kladné vybavenie vopred d'akujeme h
I<í!I?& VI5!a

@
Fullxšmýklu:aír:.'..:!a'říKw:xíaVeá?
Kark?sbž 3 ? .'47 0.1 BraHslma
i" ':J.: m776;' 5F ='?S,J:ř:i" ::". O: 3 i E 03?64

?? ?%

?
/'

/

? 1: .-r? ?'?{.
.?2»

Mgr. Richard Savčínský
podpredseí:ia FKMKV
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HLAVNE, MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVÁ

Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava l

Karloveský športový klub
Janotova 12
841 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

MAGS ONM 22397/2017-
Vybavuje/linka

Ing.M.Jakubiková/59356637
Bratislava

9.2.20l7

Vec

Súhlas s podnájmom.
Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník a prenajímater nehnutel'ností - nebytových priestorov
a pozemkov v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave, ktoré máte
prenajaté na základe nájomnej zmluvy č. 07 83 0607 05 00 uzavretej dňa 19.lO.2005, v znení
dodatku č. 1, v súlade s čl. VI ods. 1 predmetnej zmluvy a ako vlastník v spoluvlastníckom
podiele 7389/10000 aprenajímatel' nehnuterností - nebytových priestorov apozemkov
v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, na Molecovej ulici č. 1/A v Bratislave, ktoré máte prenajaté na
základe nájomnej zmluvy č. 07 83 0434 16 00 uzavretej dňa 19.8.2016, v súlade s čl. VI ods. 1
predinetncj zmluvy

súhlasí

s podnájmom
časti nehnutel'ností - nebytových priestorov v spoluvlastníckom podiele 7389/10000 v stavbe
so súp. č. 6331, na Molecovej ulici č. l/A vBratislave, k. ú. Karlova Ves, post.avenej
na pozemku reg'istra ,,C parc. c. 917/6 a 91 7/8, chodba so skladom vo vyrnere 15,15 m , satne
č. 3,4 so sociálnyn'ii zariadeniami vo výmere 50,87 m2, kancelária vo výinere 31,'14 m2,' šatne
č. 5,6,7,8 so sociálnymi zariadeniami- vo výrnere 105,03 m2, horná 'telocvičňa vo výmere
278,60 m" - spolu vo- výrnere 480,79 m2 a časti pozemlcu registra ,,C? parc. č. 918 vo vý?'ríere
5 832,00 m pre Futbalovy klub mladeze I(arlova Ves Bratislava SO Sl lom v Bratislave, ICO:
318 031 64, za účelom vykonávaiyia športových futbalových aktivít, na dobu určitú do
07.lO.2030.

Súhlas s podnájmom je podmieiiený týrn, že zmluva o podnájme bude uzavretá v rozsahu
aza podmicnok dohodnutých nájomnou zinluvou. Zmluvu opodnájme je nájomca povinný
predložit' hlavnéínu mestu SR Bratislava v lehote do 14 dní od jej uzavretia s podnájomníkom.
V prípade mánieho uplynutia lehoty podl'a predchádzajúcej vety, ako aj v prípade, že podrnienky
podnáji'nu iiebudú v súlade s podmienkami dohodríut?-..?,ájomnou7zmluvou, si Javné mestopO(1naJlTlu neDuClu V slllaae S pO(lrnlenl(anll aOriOaríutynn4-...í»aJOrnnOu7zrnluVOu, Sl 71aVne rÍleSíO
vyhradzuje právo tento súhlas s podnájmom ke4ykí?l':vek zmšit', a t[bez akých??vek závázkov
voči nájomcovi, resp. budúcemu podnájomcov:

,, , -a ?JUDr.JvoNesrovnal
- primátorffivného mesta SR Bratislavy
%-
%,?

S pozdravom

Primacíálne nám. 1, í. poschodíe, č. dverí 123
TELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE ICO INTERNET E-MAIL

02='59356637 02/59356543 čSOB:25829413/7500 603481 www.bi'aíisl;iya,s?k snm@bratislava.sk
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íMandátna zmluva

Mandant.'
MČ Bratislava Kaílova Ves
Nárn. Sv. Františka 8
842 62 Bratislava
ICO: 603 520

Zastúpená: Ing. Bystríkom IF-Íollým, starostom

a

?Mandatár.'

Kaíloveský šponový klub
Janotova 12
84105 Bratislava
IČO: 31771181
Zastúpený: Mgr. Miroslavom Tkáčom, vedúcim klubu

Čl. I.
Píedmet zmluvy

Predmetom ztniuvy je príprava, zabezpečenie arealizácia výstavby vel'kého futbalového
ihriska spovrchom zumelej trávy txete5 generácie orozrneroch 108 x 54 rnetrov na
Molecovej ulici.

Čl. NL
Preďmet plnenia

Mandatár sa zav*uje vykonávat' pre mandanta nasledovné činnosti:
1. Zabezpečit'projektovúdoktunentáciunavýstavbuihriska.
2. Urobit' priesktun trhu - oslovit' dodávaterov, získat' cenové ponuky a vzorky,

vypmcovat porovnie technických parmn«lrov anavrhnút' vhodné technické
požiadavky na umelý trávnik.

3. 'Spolupracovat' pri p'ríprave podk?}adov na verejnú sút'až s odbome spósobilou osobou,
ktorú zabezpečí mandant, a ktorá bude zodpovedná za verejnú sút'i.
Vystupovat' vo vere'3ne5 sút'aži ako obstarávateI" diela.
Zabezpeěiť všetky právrie úkony spojené s prípravou a realizáciou stavby v spolupráci
s mandantom.

6. Manďant poukáže na účet mandatára prostriedky potrebné na zabezpečenie týchto prác
na základe žiadostí mandatára, doložených fotokópiarni dodávatel'ských faktúr.

4.

5.



CL NNN.

Cena ďíeJa

Celková cena diela nesmie presiatm?it' finančnú čiastku 17 640 000 Sk (vrátarie DPH).
Všetky finančné prostrieďky budú poíikazované postupiie na základe žiadostí mmidatára
doložených fotokópiou dodávatel'ských faktúr. Práce navyše musia byt' vopred
prerokované a odsúhlasené rnandantom.

ČL NV
Cena Za ObSt&TaN)I?l'e

Cena za obstaraiiie predmetu plnenia sa stanovuje dohodou vo 'v'ýške 2 % z ceny eelkového
diela, inaximálne však vo výške 360 000 Sk

ČL V.
PN?uá unoe

Na obstaranie záiežitosti mandanta uvedených v preďrnete tejto zmluvy udel't0e na právne
úkony s týmto spo")ené rt'iandant mandatárovi p N n ú )[íŘ O e.

ČL VL
Zráveríné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch po dva pre každú zmluvnú stranu.

16 JO!íl 2'00F+
V Bratislave, dna

í(ar!ovg s'u ů sgor%ový i(M
.iSiii:'ii.;v3 í.íi. '12

aL'-"'i'. 05 '3raťíS'ia a

(=í
mandant

a>31- .(:?

?
mandatár



ZmJuva o poskyítnutí účeNovej ďotáeMe
uzatvore'ná v súNade s ust. § 5]l ůběnanskeho zákonuíka

ČL J.
'Účastníeí

X. PoskytovateN':
Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankový účet:
Zapísaný:
Zastúpený:

SNovenský futbalový zvů
Junácka 6, 832 80 Bratislava
00687308
584861313/7500
Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1 -909/90-91
Doc. JUDr. František Laurinec, CSc. - prezident
Ing. Dušan Tittel - generálny sekretár
i'ďalej len "SFZ"/

NI. Prijímatel':
Názov:
Sídlo:
IčO:
Bankový účet:
Zastúpený:

Karloveský špoíový klub
Janotova 12, 841 05 Bratislava
31771181
20063148/6500
Mgr. Miroslav Tkáč - vedúci KŠK
/ďalej len "prýímater"/

sa dohodťi na tomto obsahu a v súlaďe s ust. § 51 Zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto

zmiuvu o poskytnutí úěeRovej dotáeie íďalej len "zmluva"I v rámci projektu SFZ
,, 'IT ýstavba vel'kých umelých ihrísk?.

Čl. NI.
Pyedmet ztuluvy

/2.1/ Účelomtejtozmluvyjezabezpeěeniemateriálno-technickéhorozvojašpoitunaúzeiní
Slovenskej republiky, najmá výstavba futbalového ihriska s urnelým trávnikom prijímatel'om.

/2.2/ Predmetom tejto zmluvy je povinnost' SFZ poskytnúť prijímatel'ovi finančné
prostriedky, ktoré je prijímatel' povinný pri5at' apoužiť ich takým spósobom, aby bol
naplnený účel tivedený v bode 2.1 'te3to zmluvy.

Čl. m.
Práva a povinnosti zínluvnýeh strán

/3.1/ SFZ sa zaizuje poskytnút' vroku 2006 prijímatel'ovi finančnú dotáciu vo výške
1.000.000,- Sk /ďalej len ,,dotácia"/ z investičných fondov SFZ a UEFA za účelom výstavby
futbalového ihriska s tunelýín tráynikom v areáli bývalej Základnej školy na Karloveskej ulici
č. 3 vBratislave - Karlovej Vsi íía pozernku parcelné č. 918, ktorého investorom je
prijfmatel'. Termín porďitia dotácie je do 31.1 2.2006.



!?

/3.2/ Prijímatei' prijíma finm'ičné prostredky uvedené v bode 3.1 te'3to zmlus5o /d'alej leh,prostriedícy"/ bez výhrad vplnorn rozsalm aza podinienok ?ivedených vte5to zmhívea súčasne sa zavázuje použit' ich výlučne na zabezpečenie účelu, na ktor;í sa prostriedkyposkytli. Prijí.inatel' taktiež zodpovedá za t"ičelné a hospodáipe použitie dotác.íe a3c5 riadnevedenie vo svo5orri účtovtííctve. Prostricdky sa ri'if>'zu porižit' výi?ične na dodá'vku tovarev,
s?lužieb alebe inýcl'i plnení v stunách bez DPH.
/3.3/ SFZ sa zavázuje poskytnúí' prijímatel"ovi prostriedky výluěne bezhotovostne nabankový účet uvedený v tejto zmluve do 30.11.2006. O poukázanf dotácie na účet zašle
poskytovatel' prijímatel'ovi avízo.
/3.4/ Prijímater nie je opráirnený poskytnuté prostrie«3ky previe.st' zbankového účt?iuvedenélio v tejto zrnluve na iný účet s yýnirnkou čerpmiia prostriedkov podl'a boďu 3.5 te3to
zmluvy.

/3.5/ Prijímatel' zposkytnutej dotácie m8že «5.erpať prostriedky len na realizáciu účeluurčeného v tejto zmluve. Pod čerpaním sa roztunejú úhrady z bankového ťičtu prijímatel'auvedenéno vtejto zinluve na schválené účely podťa predchádzajúcej vety alebo výberyhotovosti z bankového úětu pri5írrmtela tive«ieného v tejto zmluve a pou'ziiie tejto hotovastí naschválené účely podioa predchádzajúcej vety. Pod cerpanim sa rozumie i pxevod peňažnýchprostieďkov z bankového účtu prř3imatcla uvedeného v tejto zmluve na iný účet prjjímatel'a,ak prijímatel' pred poukázmiím prostriedkov podl'a tejto zmluiry na jeho bankový t'i-četuvedený v te?ito zmluve iihrádzal z vlastných prostriedkov výdavky, na k-toré sa vzt'ahujedotácia podra tej to zmluvy, najviac však do výšky takto použitých viastných prosttiedkov.
/3.6/ Prijín'tatel' sa zav?je, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú bolaposkytnutá doíácia podl'a bodu 3.1 tejto zrnluvy apri spoločenskýeh akciách konanýchvsúvislosti s to?ito cinnosí"ou alebo inej jej propagácii, uvedie, že bola financovaná z dotácie
SFZ a UEFA.

'?a

/3.7/ Piijíinatel' sa za'vCuje, ze vtern'iíne do 15.Ol.2007 predloží SFZ zúčtoyanieposkytnutej dotácie podpísané štatutámym zástupcom. Zúčtovat'iie musí obsahovat' vecné
vyhodnotenie a finančné využitie poskytnutej ďotácie.
/3.8/ Nepoužité prcstriedky je pxijín'iatel' povinný bez zbytočnélío odkladu vrátit' do
31 .12.2006 na účet SFZ uvedený v te3to zmlíive.
13.9] Pri?iímatei"umožníSFZv)rkonat'kontrolupoužitiadotácie.
/3.1 0/ Prijímatel' sa zavázuje, pokial' mu to umožnia vopred naplánované vlastné aktivity, nazákIade písornnej poziadavlcy SFZ doručenej záujemcovi najrnenej7 dní vopred, v terrnínochuvedených v poži'adavke, poskytnút' 8FZ futbalové ihrislco s ttrnelým trávnikom za účelomv3mžitia hracej plochy pre reprezentačné výbery SR, prip. iné výbery organizované SFZ, a tobezodplaine a'ž-do momentu: ked' suma takto poskytimtých slttžieb podl'a cenových saďziebprijímatel'a sa vyrovná výške dotácie podl'a bodu 3.1 tejto zinluvy. Za týmto úěelom jeprijírnatel' povinný poskytnút' SFZ všetku vyžiadanú súčinnost', najmá vlastné priestorymviest' o bezodplatne poskytnutých službách samostatnú evidenciu.

"-J"



'e.

CL NV.

SankeNe za peíušenie zmJuvnýeh poďmíenolk

/4.1/ Ak prijímatel' poruší zmluvu tým, že poskytnuté prostrie.dky použije neoprávnene
alebo icli neoprávnene zadržiava, je povinný rieoprávnene použitú a?ebo zadržanú sumu
odviest' na účet SFZ uvedený v tejto zmluve. Súčasiíe je povinný zaplatií' na účet SFZ
uvedený v tejto zmiuve penále vo írýške 0,2 o/o z neoprávnene použitej alebo zadržzej sumy
za každý aj začatý deň omeškania súhradou odvodu alebo za kaž.dý aj začatý deň
neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov, najviac však do výšky dvojnásobku tejto
Slu'n7.

Čl. V.
Záveíeěné ustanovenÍa

'l.;

/5.1/ Účastníci sa ďohodli, že menit' a dopÍriat' túto zrnluvu inoio len po vzájornnej dohode
forrnou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddelitel'nou súčasť'ou 'tejto zmluvy.

/5.2/ Účastníci sa v súlade s ust. § 48 0bčianskeho zákonníka dohodli, že pri pomšení
vzájomných prém apovinnostf dohodnutýeh touto zmluvou, každá zmluvná strana je
oprávnená od tejto zmluyry odstúpit', pričom prijílrnatel' je povinný vrátit' poskytmité
pros'txiedky SFZ. Odstúpenie od tejto zrntuvy voči dri.tlíej zmhivnej strane je účinné
okamihom domčenia prejavu v81e odstupujúcej zmluvnej strany od zrniuvy.

/5.3/ V ostatnom, výslovne neupravenom touto zi'nluvou, platia príslušné platné ustanovenia
Občianskeho zákonníka?

/'5.4/ Tátozrnluvajevyhotovenávštyrochrovnopisoch,podvochprekaždéhoúčastníka.

/5-5/ Účastníci po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že 3ej obsahu porozumeli, atento
zodpovedá skutočnému prejavu ich v81e a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.

/5.6/ Tátozmluvanadobúdaplatnosťaúčinnost'dňomjejpodpísaniaobidvomaúčastníkrni.

V Bratislave &a .,:a'ť:AČ, ?'Í,'?:,'!ď;'O G

FtÍj,t4ituí? í

'??zaSFZ
Doc. JUDr. František Lartrinec, CSc.

,:41-í!0 ,:hoGV Bratislaye dňa ...."....:,,'.',,,,,,,?',,

) (vcÚ
'?zap74ímatera

Mgr. Miroslav Tkáč

( ')7?a???-lÚl'
??? 'ín4an Tittel

I€:ari'ooiasi?:y' sponov'4 i'duh
Janctova ul. 12

84'i 05 Bratislatta

- % -



INVENTÁRNA KARTA HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO INVESTI(,NÉHO MAJETKU

l

l
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l
I

Ihrisko futbalové - Molecova

Í'ňruh Hmotný l Vlastný l Investičný majetok
Inventárne číslo 021-170044

Dátum obstarania 08.12.2006

Dátum zaradenia 08.12.2006

Doklad o zaradeni Fa - pozn.
Obsíarávacia cena 564 295,23
Zostatková cena 564 295,23

Spósob obstarania 11 Kúpou
Dátum vyradenia

Spósob vyradenia

Výrobné číslo

Kód klasifikácie produkcie 2411

Trieda investičného majetku 2

Odbor investičného majetku 24

Pracovnik

Dodávatel'

Organizácia ooo"í

Stredisko oooí Majetok MČKV
Útvar 17 IHRISKA

Miestnost' Mole Molecova

Odpisová skupina 4

Spósob odpisovania - daňový Rovnomerný

Zhodne s daňovýmí Percento odpisovania - účtovný 7Spósob odpisovania - účtovný

[ Lj,!- ílF)4 295 23 2 351 .26 2 351 .26 561 943.97 564 295 73 282147F) 28 2í4 76 536 (')80 47
nJ2 5Fi4 295.23 2Fl21510 3(1 5fí6 35 533 7;'8 8Fl 564 295 23 :?8;'1476 56 429 53 507 Fl65 7(l

!'í64 295.23 ?Fl71510 5Fl 7Fll 45 505 513 7Fl !")64 295.23 ?FI ')14 76 84 644 7g 4791 65n 94nL12
564 295 73 2Fl 21517 FIF) !:)96 57 477 29Fl 6B 564 ?95 23 28 214 7F+ ll7Fl5906 451 43617WJ2
564 295 23 2Fl 2i512 11!'í21l6Q 449 (183 54 564 295 23 :)8 214 7Fl 141 n73 82 4:)3 2?1 41nJ2

5Fi4 295 23 2Fl 21512 143 426 81 4'(') 8F!'3 4;' 564 295 23 28 214 7-Fi 169 288 59 395 006.64[III Ijl
564 295 23 2Fl71512 171 641 93 39) 6!'í3 30 564 295 23 ?8 214 7R 197 F)03 35 366 791 88[ í
564 :)95 23 2821512 199 857 05 364 43Fl lFl Ff'i4 295 23 :)8 214 76 225 71812 338 577 11nTh
564 295 73 2Fl21512 27Fl (1'7' 17 33F) 'n3 ns ' 564 795 ?3 :)8 214 7Fl 253 93) 8Fl 31ó 367.35nIl

564 ;!Q5 23 ')P, ';'1Fí 12 256 2Fl7 29 ans O(17 94 5'l64 795 23 ')8 214 7Fl 28;' 147 F)5 2F3' 147 58nLj2
564 ?95 73 ;'8 7151;' ?Fl4 50) 41 279 792 82 5Fl4 795 23 28 214 76 310 362 41 253 937 8)[i[n
564 2!Q5.23 ;'8 21!'í aL' 31;'7175:'l 25i 577 70 564 ?95 23 28 214 76 :'13Fl 57718 :);'5 718 05[ [n
564 295.23 2Fl ';)15 12 340 937 65 :);'3 36;' 5Fl 564 295 23 28 214 7F) 366 791 94 197503.29n[n
5Fi4 29!'í ?3 ;)Fl2151? 3Fl9 147 77 1951474Fi 5Fl4 295 23 28 214 76 395 006 71 169 2FlF!5)n[n
!'í64 29!+ 73 2F3'1512 397 :'Ifi2 Fl9 166 932.34 564 295 23 28 214 7f+ 423 221 47 141 073 76i[m
5fi4 295'i 73 2821512 425 578 01 13Fl 717 ?2 564 29!') 23 ')8 214 76 451 436 23 11;)85900ffiifi
564 295.23 ;)82l5t) 453 7931:'l 110502.10 5F)4 295 23 28 214 7Fl 479 651 0(') 84 644 23ffiifi
564 '.Q5 23 2í32151:'! 482 nns 25 82 ?Fl6 9Fl 564 295 ?3 ;'8 ;'14 7Fi 507 865 76 56 47!) 47[mfi
564 2!:l5 23 2RI151') 510 '))3 37 54 071 Fl6 564 295 23 :)8 214 7f'i 536 0Fl(') 53. :'!8 ?14 70[ifi
564 2!:l5 ?3 :)8 :?15 1') 53Fl 43Fl.49 :'5 856 74 564 295 73 :)8 214 70 5F)4 ?95.23 onoífi
5Fí4 295 23 :)5 Fl57 15 F)Fl4 :)95 23 non 564 295 23 000 5F)4 295 23 ooní[in

Daňový odpis
Zceny RočnýodpisÍ Oprávky Í Zostatková



INVENTÁRNA KARTA HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO INVESTI(,NÉHO MAJETKU
IjNázov (popis) Ihrísko futbalové - Molecova 1

ZMLUVA O PRENÁJME KŠK

Vybudovanie ihriska:

mand.zml prevod na KŠK fa VS:20060008 17.7.06 5 000 000,- Sk
II II Il 20060010 í1.9.06 2000000,-
II II Il 0646 23.10.06 9215678,-
Il ll ?účet5228 30.11.06 360000,-
Il n íí 3206 8.12.06 29 000,-
Il Il 0646 8.12.06 395280,-

Í,

Pozemok + stavby - dlhodobý nájom od Hl. mesta - Uznesenie MZ č. 963/2006 z 2.3.2006.


