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Dohoda o úprave práv a povinností z nájomnej zmluvy zo dňa 12.02.l998 a z výpovede
zo dňa 03.l2.2008

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 KV)
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

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
nehnuternost' 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.
MIRAN - DUO opakovane reklamovala u MČ BA KV vady predmetu nájmu a súčasne
požadovala priznanie zravy z ceny nájmu z dóvodu podra ustanovenia § 674 0bčians.keho
;ákonníka. K oprave predmetu nájrnu nedošlo a naopak MIRAN - DUO obdržala od MČ BA
KV výpoved' tak ako je uvedené v ods. 3 tohto článku. Odo dňa up»lynutia výpovednej doby,

MČ BA KV nájomné.tak ako je uvedené nižšie, tj. od 1 .4.2009, MIRAN - DUO neplatila
Listom 'zo dňa 03.12.2008 MČ BA KV nájomnú zmluvu vypovedala. Výpoved' bola doručená
dňa 09.l2.2008 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 IV žalobu o zdržanie sa
konania smerujúceho kv2yprataniu nájomcu zpredmetu nájmu, určenie, že právny vzt'ah
nájmu trvá a návrh na vydanie predbeiého opatrenia. Súdne konanie č. 24C 44/09 prebieha
t.č. na OS BA IV. MČ BA KV nároky MIRAN - DUO uplatnené v súdnom konaní ne'uznával.

5. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že na predmete nájmu sa vyskytujú také vady (prevažne
stavebnotechnického charakteru), ktoré bránia jeho d'alšiemu riadnemu užívaniu na účel
dojednaný nájomnou zmluvou.

6. MIRAN - DUO deklaruje záujem predmet nájmu nad'alej na dojednaný účel nepretržite užívať
aMČ BA KV deklaruje záujem uviest' predmet nájmu ajeho súvisiace Éasti do stavu
spósobilého na d'alšiu prevádzku v súlade s ich účelovým určením (d'alej aj ,,uskutočniť
rekonštrukciu").
Účelom tejto dohody je urovnať medzi zmluvnými stranami sporné práva apovinnosti
vyplývajúce tak z nájomnej zmluvy ako i k nej sa vzt'ahujúcej výpovedi.
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II.

Práva a povinnosti

š
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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
týždňov vopred 2 MIRAN - DUO sa zavázuje v tejto lehote predmet nájmu vypratat' pre
prípad, že p;edmet nájmu nebude možné užívať, tak ako to má na mysli písm. A) tohto bodu
a charakter rekonštrukčných prác to bude vyžadovat'. Počas obdobia rekonštrukcie nájornný
vzť:?h trvá za nasledovných podmienok:

' A) Ak nebude rozsah a charakter rekonštrukcie umožňovat' MIRAN DUO nepretržite užívat'
predmet nájmu v aspoň obmedzenom rozsahu počas obdobia rekonštrukcie, MČ BA KVpredmet
nebude-= mať počas te3to doby nárok na platenie nájomného adoba nájmu dojednaná
v nájomnej zmluve sa o obdobie rekonštrukcie predlžuje.

B) Ak bude rozsah a charakter rekonštrukcie umožňovat' nepretržité užívanie predmetu nájmu
vaspoň obmedzenom rozsahu, MIRAN - DUO bude o'právnená užívat' predmet nájmu
v tomto rozsahu počas obdobia rekonštrukcie, pričom výška nájomného počas tejto doby bude
pomerne znížená vzhl'adom na počet motorových vozidiel, ktoré budú m5ct' nerušene
parkovat' vpriestoroch predmetu nájmu. Podmienky 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, poskytnúť projekt k
nahliadnutiu tak, aby mal MIRAN - DUO možnost' nawhnút' i iné riešenie.
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2. Do doby začatia rekonštrukcie je MIRAN - DUO oprávnený predmet nájmu nad'alej užívať
v takom rozsahu, v akom mu to jeho súčasný technický stav umožňuje, avšak bez nároku na
zníženie ceny nájmu, a súčasne sa zavázuje uskutočnit" v nevyhnutnom rozsahu a na svoje
náklady (bez nároku na ich náhradu) také stavebnotechnické opatrenia, ktorýrni 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 informovať MČ BA KV o druhu arozsahu pripravovaných opatrení av
prípade potreby sa na realizáciu opatrení zavuzuje obstarať na svoje náklady súhlasy
a povolenia príslušných orgánov a osób.MIRAN - DUO sa d'alej zavázuje zaplatiť 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«'nčení rekonštrukcie je MIRAN - DUO oprávnený predmet nájmu nad'alej v súlade

s nájomnou zmluvou u':zívae. Ukončenie rekonštrukcie sa MC BA KV zavázuje nájomcovi
oznárnit' podra možnosti vopred tak, aby mal MIRAN - DUO možnost' vnájme bez
zbytočného odkladu pokračovať.Uzavretím tejto dohody MČ BA KV výpoved' nájomnej zínluvy odvo}áva a MIRAN - DUO
vyslovuje s odvolaním súhlas v dósledku čoho nájomný vzťah založený nájomnou zmluvou
nad'alej za dohodnutých podmienok trvá.
MIRAN - DUO za zavuzuje neuplatňovat' voči HM SR BA a MČ BA KV žiadne nároky, ktoré
by vyplývali alebo mohli vyp}ýmť z obmedzenia v užívaní predmetu nájmu pred obdobímalebo -počas obdobia rekonÍtrukcie. MČ BA KV sa zavázuj'e neuplatňovat' voči MIRAN -
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DUO nárok na zaplatenie úrokov zomeškania vsúvislosti snezaplatenou cenou nájmu
v období odo dňa Ol.04.2009 do jej 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 tejto dohody v celom rozsahu spát' a pri spát'vzatí neuplatňovat' nárokna náhradu trov súďneho konania.-MČ BA KV sa zavuzuje-(v prípade potreby) vyslovit' so
spát'vzatím žaloby súhlas ataktiež neuplatňovat' nárok na náhradu trov konania. Ak súd
napriek tomu náhradu trov konania niektorému z účastníkov prizná, zavázuje sa tento voči
druhej strane takto priznaný nárok neuplatňovať.

III.

Závereěné ustanovenia

1. Akékol'vek zmeny tejto dohody musia byt' dohodnuté písomne apodpísané všetkými
účastníkmi 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, pokiar je to právne moié, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody,
pokiar brali túto otázku účastníci dohody pri uzatváraní tejto dohody do úvahy.pokial? t
Účastníi'ci dohody zhodne prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovorne, že
pre:)av ich 'vóle je slobodný a vážny a ked'že znenie tejto dohody je v plnom súlade s ich
prejavenou v«"l'ou, túto na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

4. Táto dohoda nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpismi účastníkmi dohody.

3.

V Bratislave dňa 28.l2.2009 V Bratislave dňa 28.l2.2009
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