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Vee: Žiadost' o prenájom priestomv

Vffinf poslaríci mistricho zastupitel'stva,

Chcel by som Vás v mene 70. zboru oslovit' s prosbou o pren4jom pristorov vo vhstructve
Kark+vej VSA konkaaétne podzemne3 časti Kar?oveského kukúrneho centra. Našu č'vmosť v ýchto
pristoroch vykonávame od roku 2005 spolu s 1. zborom, po itnej dohode so súčasným
prenajítmtcrom - občianske združenja GEMINI, ktoré svqju čiruiosť vtedy utJmib. Podrobne
popísaný stav Vám prkhdátn v mernorande o porozumei s nájorncom prestorov. Pre mííohé
probMmy so zrnenením zrnhrvného status quo sa nepodaó ukončk' nájomnú zmluvu
č. 214 031 40 03 uzavretú s nájomcom GEMINI a uzavriet' novú nájomnú zm)uvu o ?ar»í
prieshrov so 70. zborom Bratislava, ktorý priestory dlhodobo vyu;ríva. Platnost' uvedenej ná.iomnej
zmluvy s občianskym zd?ním GEMINI končí ku dňu 1.l2.2018. Preto by sme Vás chceli
poidat' ouzavretie novej ná3omnej zrnluvy s organizačnou jednotkou občianskeho združenia
Slovenský skautig, 70. zbor Bratis?ava s phtnost'ou od I.l2.2018.

Dovol'te mi v krátkosti predstavit' č?ost' našej organizácie.

Skr»verbký skautig je občmnske zdruzeríc pre deti, aj mládež. V skaubngu si mhdí piia svoje sny,
učm sa nové a zauj?vé veci a nachádmjú si tu skvebých prmtel'ov. Náš výchovný program ů
dáva šancu zdolat' osobné výzvy, vynflaíút', zafl pocít z úspechu a uznanie od dmhých.
Prosďcdníc'uom skautingu ol.iavujú. čo m6;m v %ote dokázísť. Uplatňujú tu svo3e schopnosti,
realizujú sa a zkipšujú sa v torn, v čom chcú byt' dobrí.

Nde dva zbory svojou činnost'ou napÍňajú u- nikol'ko rokov poslani skautského prograínu. V
pristoroch Karloveského ccntra k? sa v našej klubovni pravHeíne kaMý týžíier? najd vzime
a V repriaznůom počasi stretáva okolo 50 detí a mladých. Pracujeme s det'mi a mJáde'žmu od 6 do
25 rokog prčom vučšina z našch č?enov sú Karlovešt'ania.

Naša činnost' sa zakladá na s'ketávani sa v klubovni, kde rnajú deti spolu s animátorrni každý tý'deň
stretnutie. Počas t"chto sůetnutí sa deti cez hry a aktřvity učm r6mym 'zxvotnýrn zručnostiamŠkolení an?tori ů ponúkajú pestrý a zaujmvý-program, cez ktorý spoznávajú prtodu, kuttúm a
spohčnost'. Okrem pravideiej týždňovej činnosti sa venujeme vý4etom do okoua Ma§ch Karpát a
rómyrn iným akcMm ako Vianočný večřrok, Mestská hra v historikom centre Bratislavy, HRaVá
KaRLoVKa, 'tportové turnaje a akcie s rodičmi. Vyvrcholením na.šej skautskej č?osti .ie

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoJu mladého Človeka.
Rozvíjame jeho vedomost5 schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, Sociálnej, duchovneJ a charaktemvej

Oblasti.
Slovenský skauting je Členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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bo3týzMový tábor, ktorý rríárne v'dy v prfrode v riaših podsadových stanoch, Počas tohto obdobia
sa deti nauči zodpovednosti, samostatnosti a často tiž vytrvalosti íŠi praktickým skautsk'ým
zručnostiam. Na našich táboroch mávame pravidelne oko?o 70 detí.

Okrem našej iterne.j ě?osti sa venqjeme tiež spoktorganmvaniu akcď pre šřšie skautské okolie a
tež pre Karlovu Ves. V ostatnom roku sme sa podil'ali na príprave aktMt pre Rodinné centrum
Dn'íáčk, pravideh, na Wanoee pru'&ame do karloveských kostolov Betlehernské svetlo, ktoré je k
dispozícH pre verejnost', org?nmjeme pre vere.inost' akciu IF-IRaVá KaRLoVKa, snažíme sa
zveradit' okofie našej ktubovne ako napr. vytvorenfm mabj k:zeckej steny, či vyrobenfrn
meraktívneho popoku"ka.

Ked'že našu č?st' súshaedirne preva'ríie v naše.i klubovni v Karloveskom eeníre kuítúry, snažírne
sa udrivat' tčto priestory v čo m3bpšom stave, Za posbdné roky stne ivestovali do nákupu
nového ríábytku a menšej rekonštn*cie našich pristorov. Chceme, aby naša kb.ibovňa bola
prjemnýrn pristororrí, v ktorom túlú chciet' deti kávť svoj vorný čas. Počas nášho doterajšiho
vytt"vania pristorov Karbveského centra kultúry srne si p?ni?i spo)u s prvým zborom všetky
finančné závUzky spo3cné s výdavkami m e4ektriu a pitnú vodu.

V novej nájomnej zrnkive by sme chceli tak ako doteraz phitit' prevádzkové náklady - ?ane
eMtrikej energi, vody a pridať k tomu aj nákhdy na vykuro? prileice k výmere
pr'estoru. Vel'rni by nám ako dobrovol'níckej orgar?cň pomohk», keby srne mohli píatť k.n
symbolické roč:né nájomné vo výške leur/rn2.

Verfme, b srne našou činnost'ou pre Karlovu Ves priosom. Vel!mi radi by síne v našej
dobrovorníckej práci v priestoroch Karloveského centra kukúry pokračovali a.i nad'ak:j Dúirne, že
Vás naša ;'Arrnosť oslovUa, a tak budeme mócť našu čjnnosť v týctíto priestoroch oficiá]ne pred'H.
V prípade akýchkorvek otázok rna, proshn, neváhqjte kontaktovat' na čtsle 0944 117 769, alebo
e-mailom na veres.jn@gmail.com

Ďakujem Vám m Váš čas.

S poiravom Ján Vereš, vodca 70. zboíau Bratislava

VBratislave dňa 10.5,2018

PoslanÍrn skautingu je prispiet' k plnému rozvoju rnladého človeka.
Rozvíjame %ho vedomosti, schopnosti a postoJe v teiesnej, Intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charaktemvej

o61'asti.
Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.
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ÚČÁSTNÍCI MEMORANDA

Slovensk'ý skauting
1. zbor Baden-Powella Brahslava

Tichá 4
8?102 Bratislava l

IČO: 31794980
Právna forma: organizačná jednotka
občianskeho združexiia Slovenský
skauting s právnou subjektivitou
Štatutárny zástupca: Ján Lauko

GEMíNí

Bilíkova 16
84102 Bratislava
IČ'O: 3 ] sobs7 i

Právna forma: občianske združenie

Štatutárny zástupca: L?ikáš Rúčka

Slovenský skauting
70. zbor Bratislava

Jamnického l
841 05 Bratislava 4

IČO: 3180?382
Právna forma: organizačríá jednotka
občianskeho združenia Slovenský
skauting s právnou subjektivitou
Štatutámy ěástupca: Tomáš Kučo

Mládženícke centrum
Karlova Ves
Molecova 2

84105 Bratislava
IC'O: 3180657] 010

P'rávna forrna: organizačná jednotka
občianskeho zdmženia GEM'[Ní

s právnou subjektivitou
Štatutá'rny zástupc;: I,ukáš Rúčka

d'alej ako ,, Skauring " ďalei uko I1 GEMIN? "

SA DOHODLI NÁ NASLEDOVNOM MEMORANDE O POROZUMENÍ
PRE využív,«rsnn puibsrogov V KARLOVESKOM CENTRE

KULTÚRY

(.I. ] - Kontext

1. Na základe Memoranda o porozumení bola v roku 2003 uzatvorená dohoda,
kiorou vtedajší karloveský skautský zbor Modrá Riviéra-Karlova Ves
(}čO: 31794971) postúpil- občianskemu združeniu GEMINI. organizačnej
jednotkc Mládežnícke centrurn Karlovu Ves klubovó priestory v Karioveskom
centre kultúry. za účelom organizovania záujmových krúžkov detí a mládeže.
Dóvodom bol út]m aktivít skautského zboií. Medzi inestskou čast'ou
Bratislava - Karloya Ves a Mládežníckym centrom Karlova Ves bola na tieto
priestory uzatvorená nájomná zmluva č. 265 031 40 03 za rovnakých
podmienok, aké mal dovtedy dojednané zbor Modrá Riviéra - Karlova Ves.

2. GEMINI v rámci finančného príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí
arodi'ny SR zabezpečilo kompletnú rekonštrukciu susedných priestorov
vKarlovcskom centre kultúry. Priestory boli poskyínuté občianskeínu
zďruženiu GEMINI do prenájmu Mestskou časíaou Bratislava - KarJova Ves na
základe nájomnej zmluvy č. 214 031 40 03 na účely rozvoja komunitných
a mládežníckycli aktivít.

3. Po vzájonmej dohode medzi zástupcami Skautingu a GEMINI boli priestory aj
nad'alej v určených hodinách využívané Skautingom pre potreby realizácie
komunitných detských a mládežníckych aktivít.
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(.1. 2 - !%časný stav
4. GEMíNí uth'nilo svo5u činnosť a hlavné komunitné aktivity pre deti a mládež

v prenajatých priestoroch KarJoveského centra kultúry vyví3aiu skautské zbory
1. zbor Baden-Powella Bratislava a 70. zbor Bratislava.

Čl. 3 - Spolupráca do budúenosti
5. Na základe vyššie uvedeného súčasného stavu je želaterné, aby Skauting

prevzal aj fonnálne zodpovediios'ť za využívané priestory. Za týmto účclom sa
účastníci tohto memoranda dohodli, že GEMÍN? požiada do 31.lO.2012
mestskú čast- Bratislava - Karlova Ves o ukončenie nájomných zmlúv č. 265
031 40 03 a č. 214 031 40 03 ku dňu 31.l2.2012 tak, aby moh?i byta obidva
ptiestory prenajaté od 1.1.20l3 Skautingu, nie za výrazne iievýhodiiejších
poďmienok, než bo?i dané GEM?NI.

6. Skauting si želá. aby boli priestory pridelené nasledovne: priestory spadajúee
pod súčasnú n4jomnú zmluvu č. 265 031 40 03 pre Slovenský skauting.
-I.zbor Baden-Powella (IČO: 31794980). priestory- spadajúce pod súčasnú
ná3on
(IČO

?mnú zmluvu č. 214 031 40 03 pre Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava
: 31801382).

7. Účasíníci memoranda sa dohodli, že v prípade úspešného uzatvorenia nových
nájomných zrnlúv na Skautiiig bude m5ct' GEMIN? po vzájomnej dohode
využísiat vo vybraných liodinách tieto priestory, za účeíom realizácie detských
a mládežníckych aktivít.

Čl. 4 - Skladovacie priestory

8. GEMINI od roku 2003 prenaiíma spoločné skladovacie priestory. si ktorých je
uskladnený nnateriál Skautingu.

9. Účastníci memoranda sa dohodli, že Skauting zabezpečí preloženže
avypratanie týchto priestorov do 30.9.20l2. GEMINI následne rozviaže
nájomnú zrnluvu na tieto skladové priestory k 31.10.20l2.

10, Kópiu výpovede nájomnej zi'nluvy na skladovacie priestory zašle GíEMTNl na
vedomie Skautingu.

Č{, 5 - Plná moc

1l,GEM?NI vsúlade sčl. 3, bodom 5 tohto memoranda požiada písomne
niesískú časta Bratislava - Karlova Ves o ukončenie nájormiých zmlúv č. 265
031 40 03 a č. 214 031 40 03 ku dňu 31.l2.2012.

12. štatutárny zástupca občianskeho združenia GEMIN? (IčO: 3 }806571 ) a jeho
organizačne.i jednOtk7 MládežllíCke centrum Karlova VeS (IcO: 31806571
0?0) zároven udelí plnú moc štatutárnym zástupcom Skautingu Jánovi
Laukovi a Tomášovi Kučovi, aby mohli v mene GEMTNI a Mládežníckeho
centra Karlova Ves vykorxat' všetky nevyhnutné kroky, spojené s ukončením
nájomnýcli zmlúv č, 265 03140 03 a č. 214 03140 03.

13. Uvedená plná moc buďe udelená s platnostaou do 3?.]2.20l2.



'.N"?'aa - d -q

m

Čl. 6 - Závereěné ustanoiíenja

14.ÚčaStníCi meinoraiida potvrdzujú týnlt0 memorarxdom doterajšiu dObrú
spoluprácu a vy3adru3ú presvedcenie. že táto spolupráca polrvá aj v d'alších
rokoeh.

15. Toto nieniorandum je vyhotovené v piatich exemplároch. Kažďý z účastníkOv
memoraíida obdrží jeden originál. piaty originál bude oďoslaný na vedomie
pre inestskťi čast' Bratislava - Karlova Ves.

J6.Prilolíu tohto memoranda tvorí návrh listov, ktorýrni GEMINI ajeho
orgaíiizačná .icdnotka Mládežnickc centrum Karlova Ves požiada mestskú čast'
o ukončeníe íiájomných zmlúv č. 265 031 40 03 a (:. 214 031 40 03 ku dňu
31.l2.20l2.

17.Účastníci memoranda zároveri vyhlasujú, že inemorandum neuzatvorili
v tiesni ani za nevýhodnýcli podmienok a na znak súhlasu toto meinorandum
vlastnoručne pcidpisqjú.

V Bralislavc, dna 19.9.2012

Ján Lauko Lukáš Rúčka

Slovenský skauting
1. zbor Baden-Powella BratisJava

Tichá 4
81102 Bratis)ava 1

}ČO: 31794980

GEMINI
Biiíkova 16

84102 Bratislava
JČO: 3180657]

Tomáš Kučo l,ukáš Rúčka

Slovenský skauting
70. zbor Bratislava

Jamnického ]
841 05 Bratislava 4

IČ'O: 3i80l382

Mláďženícke centrum
Karlova Ves
Molecova 2

84?05 Bratislava
IČ'O: 31806571 010
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MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

VEC: Stanovisko k žiadosti o prenájom.

Koneepcia Karloveského centra kultúry (KCK) je od druhej polovice roka 2015

založená na vytváraní podmienok a podpore aktívneho komunitného života. Okrem

organizovania róznorodých spoločenskýeh podujatí, kladie vedenie KCK dóraz na aktívne

zapájanie a prípravu róznorodej dramaturgie a jej následnej prezentácie aj vsetkých

dlhodobých prenajímatel'ov.

Slovenský skauting má v KCK dlhodobú tradíciu. Od roku 2016 sa aktívne prezentujú

počas Majálesu a Karloveských hodov v Karloveskej komurútnej uličke. Od roku 2017

reprezentujú MČ Karlova Ves na podujatí Karlovešťaríia v Starom meste na najvučšom
letnom festivale s názvom Bratislavské kultúrne leto a hradné slávnosti. Od roku 2017

spoluorganizujeme jedenkrát do roka v KCK podujatie HRaVá KaRLo VKa. Podujatie je

určené pre všetky generácie a marginalizované skupiny. Od roku 2016 sa v koordinácii s

KCK aktívne zapájajú do celoslovenskej akcie Naše mesto. Výsledkom bolo nové paletové

sedenie pri KCK, vytvorenie malej lezeckej steny a interaktívneho popolníka na zástavke

Molecova. Organizujú a aktívne sa zapájajú pocas celého roka do revitalizácie a čistení

verejných priestorov vo vybraných lokalitách Karlovej Vsi.

Žiadosti o prenájom odporúčam vyhoviet'.

5 'j) aWí
,:74,ť'd';!4'e4.ajkaMgr. Ai

vedúca oddelenia kultúry

Telefón
02/ 707 1l 301

Bankové spojenie IČO
1804143001/5600 603 520

E-mail

adriana.majka@karlovaves.sk





ZMI,UVA O NÁ,TME NEBYTOVÝC}i PRIESTOROV
ě. 217/2017

rizavretá podl'a zákoiia č. 1l 6/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov

(prená?jom skladu v Karloveskom centre kultúry na Molecovej v Bratislave)

Zmluviié strany:

PrenajímateJ': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Nám. sv. Fraiitiška 8, 842 62 Bratislava
zastúpeiiá starostkou: Dana Čahojová
ICO:-00603520
IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

Nájomca:

(d'alej leií ,,prena?jímatel"')

SLOVENSKÝ SKAUTING o. z., 70. zbor Bratislava
Segiiáre 24, 841 03 Bratislava
zastúpeiié: Ján Vereš
IČO: 31801382

(d'alej leii ,,nájomca")

rizavierajú túto iiájomiu:i zinluvu:

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

1. Prena.jíii?iaiiý iiebytový priestor sa nacliádza v objekte Karloveského centra kultúry na
Molccovej ril. č. 2 v Bratislave, budova so súpisným číslom 5672, parcelné číslo 1151,
č. listri vlastiiíctva 27.

Čl. II.
Predmet nájmu

]. Preiiajímatel' preiiajíma za d'alej uvedeiiých podmieiiok nájomcovi nebytový priestor
nachádzajúci sa vsriteréne rivedeného objektu pri vedl'ajšom vchode do suterénnych
priestorov vpravo, s podlahovou plochou 1l,04 m?. Predmetný nebytový priestor je vybavený
rozvodiiii elektrickej energie a osvetlený jedným osvetl'ovacím telesom.

Čl. III.
Účcl xiájmu

1. Nebytové priestory sa iiájoi'ncovi prenajímajú za účelom uskladneiiia materiálu potrebiiého
iia organizovaiiie detskýcli skaritských táborov a podobných akcií.
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Cl. IV.

Čas trvania nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomná zmluva sa uzaviera na určitý čas od Ol .03.2017 do
29. 02. 2020.

Čl. V.
Nájomné

1 . Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za nebytový priestor v súlade s uzneseiiíin
č. 281/2017 Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výške
1,00 €/m2/rok. Ročné nájomné za nebytový priestor je celkom 11,04 € slovoi'n: jedenást' eur a
Štyri centy.

2. Nájomné je splatné ročne v sume 11,04 € do 31.01. príslušnélio kalendárnelio roka, IBAN:
SK 19 5600 0000 0018 0414 3001, variabiliiý symbol 2172017. Poi'nerná čast' iiájomiiého za
rok 2017 vo výške 9,20 € je splatná k 31.03.20l7. Nájomca je poviiiný platit' nájomné bez
vystavenia faktúry.

3. Nájomné uvedené v odsekri 1/ tohto článku je stanovené pre rok 2017. Nájomiié za d'alšie
roky sa nájomca zavázuje uhrádzat' vo výške ročného nájomiiélio za predcliádzajúci
kalendárny rok, ktoré hude zvýšené o mieru inflácie meranú indexom spotrebitel'ských cien
za predchádzajúci kalendáriiy rok na základe iiiformácie vydávanej Štatistickým úradoi'n
Slovenskej republiky.

4. V celkovej výške nájomného nie sú zal'irnuté poplatky za energie a slrižby spojené s rižívai?iím
predmetu nájmu. Nájoinca sa zavázuje prenajímatel'ovi rilirádzat' poplatky za energetieké
médiá - elektrickú energiu za rozsah využívania svetelnélio telesa cca 15 hodín ročne,
aktuálne vo výške 1,65 € ročne, so splatiiost'ou k 31.01. príslušiiélio kalendáriielio roka,
IBAN: SK 19 5600 0000 0018 0414 3001, variabilný symbol 2172017, pomei-ná čast'
poplatku za energie a služby spojené s užívanfi'n predmetu nájimi vo výške 1,38 € je splatná
k 31 .03.2017. Nájomca je povinný platit' bez vystavenia faktúry.

5. V prípade meškania s platením nájomného je nájomca poviniiý platit' úroky z oineškaiiia
podl'a § 3 Nariadeiiia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Zb.

Čl. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajfmatel' je povinný prenajat' nájomcovi nebytové priestory v stave spí"sobiloi'n iia ich
rižívanie podl'a účelu uvedeného v tejto zmluve a v takomto stave icli ridržiavat'. Nájomcovi je
stav predmetných priestorov známy.

2. Nájomca je povinný využívat' predrríet nájmu výhičiie na účel dohodnutý v tejto zi'nlrive.

3. Prenajímatel' je oprávnený vstúpit' do prenajatých priestorov za ťičeloin koiitroly, či nájoi'nca
užíva nebytové priestory v súlade s právnymi predpisi'ni a s doliodnritým ťičeloin využitia.
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4.Nájomca m6že prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému do podnájmu len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatel'a.

5.Nájomca je povinný oznáinit' prenajímaterovi potrebu opráv súvisiacich s poruchami
stavebnej konštrukcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihned' potom, čo sa
o nich dozvedel a umožiiit' mu vykonanie týchto opráv.

6. Nájomca v plnoin rozsahu zodpovedá za koiitrolovaný pohyb osí"b, ktoré sa v predmete nájmu
zdržujú v súlade s jeho pokyni'ni a vedomím, vyrižíva najkratšiu prístupovú cestu z bočného
vchodu do objektu.

7. Nájomca znáša na vlasti'ié náklady drobné opravy a udržiavacie práce ako aj náklady, ktoré by
vznikli neprimeraiiým užívaním priestorov.

8.Nájomca nemóže vykonat' stavebné úpravy preiiajatého priestoru bez predchádza.B:iceho
píson'iiiého sťililas?i prenajímatel'a.

9.Nájomca preberá iia seba všetky povinnosti vyplývajúce zpredpisov o ochrane zdravia
a bezpečnosti pri práci, zavázuje sa vo všetkých iiím užívaných priestoroch dodržiavat' platné
predpisy a normy súvisiace s požiarnou ocliranori a hygienické predpisy. Je povinný udržiavat'
v nic?i čistotu a poriadok.

10. Nájomca ?je opráviiený požiadat' o úpravu nájomného apoplatkov za služby vprípade, ak
nemí"že bez vlastiié?io zavinenia užívat' predmet nájmu v plnom rozsahu.

11. Nájomca je povinný vrátit' priestory v stave, v akom icli prevzal. Je povinný uhradit' škody,
ktoré vziiiknú jelio zavinením.

12. Ná.jomca je povinný dbat' na ochranri preiiajatýcli priestorov a príslušenstva pred zničením,
poškodením i nadmerným opotrebeiiím, ako aj dbat' na dodržiavanie verejného poriadku
osobaíni vyrižívajťicimi predmet nájmu, zabezpečit' poriadok ačistotu vprenajatých
priestoroch ako aj v icli tesnej blízkosti v prípade, že jeho znečistenia sa dopustia osoby,
ktorým nájomca umožnil vstup do preiiajatých priestorov vrátane odvozu jeho odpadu.

13. Nájomca je zodpovedný za všetl<y škody na predmete nájmu, zariadeniach, príslušenstve ako
i majetku prenajímatel'a, ktoré spósobí. Nájomca je zodpovedný i za škody na predmete nájmu
spí5sobené osobami, ktoré sa zdržujú v predmete nájmu v súlade s pokynmi nájomcu alebo
sjeho vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá nájomca, odstráni na vlastné náklad
nájoinca, alebo uliradí prenajíi'natel'ovi v bežných cenách.

14. Nájomca sa zav;ázr4je vypratat' predmet nájmu bezodkladne v deň skončenia nájmu a odovzdat'
ho prenajímaterovi v stave, vakoi'n ho prevzal, sprihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
prázdny avyčistený. Ak nájomca ku dňu skončenia n4jmu predmet nájmu nevypratal,
prenajímater je oprávnený vypratat' iia nebezpečenstvo a náklady nájomcu veci, ktoré tam boli
nájomcom alebo inou osobori vnesené a tieto na jeho náklady a nebezpečenstvo uložit' do
úscliovy.

15. V prípade, ak nájomca iieodovzdá predmetné nebytové priestory v posledný deň trvania nájmu
prázdne a vyčistené, je poviniiý uhradit' prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške mesačnej
platby nájomného.

16. Aktívne participovat' na kultúrno-spoločenskýcli podujatiach organizovaných mestskou čast'ou
(body, majáles, MDD, iiié) prostrediiíctvom zapojenia sa do podujatf ako účastník/prezentujúci
alebo spo?uorganizátor.

17. Zapojit' sa či ?iž sainostatiie ako nezávislý aktér v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves alebo
v spolupráci s inestskou čast'ou do dobrovol'níckej akcie Naše mesto a Milujem svoje mesto.
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18. Starat" sa o čistotu a zvel'ad'ovat' bezprostredné okolie prenajatélio priestorri v Karloveskom
centre kriltúry, Molecova 2, 841 04 Karlova Ves (špaky, odpad, trávnik, iné).

19. V prípade potreby budú skauti prezeiitovať svoju činiiost' pred jediiotlivé komisie a MiZ.

20.Nájomca bude štvrt'ročne informovat' odd. kultúry (KCK) ozorganizovaiiýcli akciácli,
nawhujeme termíny - do 30.9., do 31. 1 . a do 31 .5;.

21.Každoročne v mesiaci február/marec bude Slovenský skauting 70. zbor Bratislava v
spolupráci s odd. kultúry (KCK) hlavným organizátorom podujatia- akcia iHRYisko v KCK -
deň spoločenských liier pre Karlovešt'anov.

22. Na požiadanie prenajímatel'a poskytnút' skautský materiál pre potreby organizovaiiia kultúrno-
spoločenských a športových podrijatí mestskou čast'ou (zapožičaiiie kotla, náradie, iiié).

Čl. VII.
Skoněenie nájmu

Nájom sa končí uplynutím časri, iia ktorý bol doliodmitý v čl. IV. tejto zmkivy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzt'ah zaiiiká:
a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami
b) odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákorvek zo zi'iiluvnýcli strán nedodrží alebo

poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy
c) pfsomnou výpoved'ou z d6vodov uvedených v 8, 9 zákona č. 1 16/1990 Zb. v aktuálnoi'n

znení s výpovednou lehotou jeden mesiac

Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom i?iasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmlrivnej strane. Výpoved' sa považuje za domčeiu'i
dňom jej prevzatia, dňom odi'nietnutia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučeiiej
zásielky druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom iiedozvedel.

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písoinného doručenia druliej zmluviiej strane,
dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňoi'n vrátenia doporričenej zásielky druliej zmkivnej
strane, aj ked' sa adresát o toi'n nedozvedel.

Odstúpenie od zmluvy askončenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ori nevylučuje možnost'
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vziiikla nesplneiiím závázk?i jednou
zo zmluvných strán.

1.

3.

5.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty a sankcie

V prípade omeškania nájomcu s platením nájomiiého a poplatkov za energie a služby je
nájomca povinný zaplatit' prenajímatel'ovi úroky zomeškania vo výške stanovenej
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Nájomca sa zavázuje uhradit' prenajímatel'ovi zinluvni:i pokritri vo výške 100 € za každé
jedno porušenie tejto zmluvy. Uliradenie zmluvnej pokuty nevyhičrije možnost'
prenajímatera uplatnenia si práva na náhradu prerikázaiiej škody, ktorá vznikla porušením
zmluvnej povinnosti nájomcu.

1.
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Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

Pre práviie pomery iieripravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občiaiiskeho
zákonníka, zákona č. l 16/ 1990 Zb. o iiájme a podnájine nebytových priestorov v aktriálnom
znení, Obcliodiié?io zákonníka a d'alšícli právi'iych predpisov.

Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri obdtží prenajímatel', jeden
nájoinca.

Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej
zverejneiiia na webovej stránke preiiajímatel'a.

Zmluvné straiiy prehlasujú, že zmluvri uzavreli na základe ich slobodnej vóle, zmluva nebola
uzavretá vtiesni za nápadiie nevýhodných podmienok. Zmlrivu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a iia ziiak súhlasu ?Bi podpísali.

Bratislava, dňa:
Prenajímatel':

(' 4 AR a':" Bratislava, dňa:
Nájomca:

1':.'. Ar'a'R. l"?

'%

z
', 7

Daiia Calio)oVa

?',-?

Ján Vereš
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 024 0 31 90 12

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Nám sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IČO: 603520
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímater)

Nájomca: Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava
Zborínska 28, 841 03 Bratislava
zastúpená vodcom zboru: Tomášom Kučom
IČO: 31801382

(d'alej len nájomca)

uzavierajú vsúlade sustanovením § 720 0bčianskeho zákonníka, podl'a §3 zákona
č. 1 16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znenf neskorších predpisov,
v zmysle uznesenia č. 1 78/2012 Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves zo dňa 7.2.2012 túto nájomnú zmluvu:

Čl. I. Predmet nájmu

1. Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte
Karloveského centra kultúry v Bratislave - Karlovej Vsi na Molecovej ul. 2, súpisné
číslo 5672. Uvedená nehnutel'nost' je zapísaná v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva
číslo 27 pre obec Bratislava, v katastrálnom území Karlova Ves, stavba na parcele číslo
1151.

2. Prenajímatel' dáva nájomcovi do nájmu nebytový priestor - sklad, nachádzajúci sa
v suteréne uvedeného objektu pri vedrajšom vchode do suterénnych priestorov vpravo,
s podlahovou plochou 1l,04 m . Predmetny priestor 3e vybaveny rozvodmi elektrickel
energie a osvetlený jedným osvetrovacím telesom.

Čl. II. Úěel nájmu

Nebytové priestoíy sa nájomcovi prenajímajú za účelom uskladnenia materiálu potrebného
na organizovanie detských skautských táborov a podobných akcií.

Čl. III. Čas trvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vzt'ahu na 5 rokov, od 1.3 .2012 do 28.2.2017.

l
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Čl. IV. Nájomné a poplatky za energie a služby

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1,00 € za rok, slovom jedno euro.
Nájomné je splatné vždy k 31.1. príslušného kalendárneho roka na účet číslo
1804143001/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., variabilný symbol 0240319012.
Za príslušnú čast' roka 2012 je nájomné vo výške 0,83 € splatné do 15 dní odo dňa
podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami. Nájomca sa zavázuje aj k vecnému plneniu:
Raz ročne zorganizovat' letný skautský tábor predovšetkým pre deti z Karlovej Vsi, jednu
akciu pre verejnost' - skautarni organizovaný program, do ktorého sa m8že zapojit'
verejnost' ajedenkrát ročne verejnoprospešnú akciu (zbieranie odpadkov, vyčistenie
fontány a revitalizácia detského ihriska pri Karloveskom centre kultúry).

2. V celkovej výške nájomného nie sú zahrnuté poplatky za energie a služby spojené
s užívanfm predmetu nájmu. Nájomca sa zavázuje prenajímatel'ovi uhrádzat' poplatky
za energetické médiá - elektrickú energiu v zmysle technického prepočtu (príloha) za
rozsah využívania svetelného telesa cca 15 hodín ročne, aktuálne vo výške O,15 € ročne,
slovom pátnást' centov, so splatnost'ou k 31. 1. príslušného kalendárneho roka na účet číslo
1804143001/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., variabilný symbol 0240319012.
Za príslušnú čast' roka 2012 je výška týchto poplatkov 0,13 € so splatnost'ou do 15 dní
odo dňa podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami. Upratovanie predmetu nájmu
prípadne d'alšie služby si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady. Prenajímater je
oprávnený upravit' výšku poplatkov za energie a služby na základe zmien cien vstupov,
alebo ak sa zmení rozsah a kvalita poskytovaných služieb. Nájomca s takouto úpravou
súhlasí.

1.

3. V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za energie a služby je nájomca
povinný platit' úroky zomeškania podra § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 87/ 1995 Z.z. v aktuálnom znení.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prenajímatel' je povinný prenajat' nájomcovi nebytové priestory v stave spósobilom na ich
užívanie podl'a účelu uvedeného vtejto zmluve a vtakomto stave ich udržiavat'.
Nájomcovi je stav predmetných priestorov známy. Kl'úče od predmetu nájmu odovzdá
nájomcovi vedúca Karloveského centra kultúry alebo osoba ňou poverená.

Nájomca sa zavázuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podl'a čl. II. tejto zmluvy.
Prenajímatel' je oprávnený požadovat' prístup do prenajatých priestorov za účelom
kontroly, či nájomca užíva nebytové priestory v súlade s dohodnutým účelom využitia.
Nájomca móže prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému do podnájmu len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatera.

Nájomca sa zavázuje raz ročne k31.l. príslušného kalendárneho roka podat'
prenajímatel'ovi písomnú správu oaktivitách vyvíjaných vpredchádzajúcom roku
v prospech Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Nájomca je povinný oznámit' prenajímatel'ovi potrebu opráv súvisiacich s poruchami
stavebnej konštrukcie ihned' potom, čo sa o nich dozvedel, a umožnit' mu vykonanie
týchto opráv.

Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za koritrolovaný pohyb osób, ktoré sa v predmete
nájmu zdržujú v súlade s jeho pokymni a vedomím, využíva najkratšiu prístupovú cestu
z bočného vchodu do objektu.
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8. Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy a udržiavacie práce ako aj náklady,
ktoré by vznikli neprimeraným užívanfm priestorov.

9. Nájomca nemóže vykonat' stavebné úpravy prenajatého priestom bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímatel'a. Ak nájomca vykoná zmeny bez tohto súhlasu, je
povinný po skončení nájmu uviest' nebytové priestory na svoje náklady do póvodného
stavu, pokial' sa s prenajímatel'om nedohodne inak.

10. Nájomca sa zavázuje v prenajatých priestoroch dodržiavat' požiarno-poplachové smernice
platné pre predmetný objekt, hygienické predpisy a predpisy oochrane zdravia
a bezpečnosti pri práci. Nájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete nájmu,
zariadeniach, príslušenstve ako i majetku prenajímatel'a, ktoré sp«5sobí. Nájomca je
zodpove*ý i za škody na predmete nájmu spósobené osobarni, ktoré sa zdrijú v predmete
nájmu v súlade s pokynmi nájomcu alebo s jeho vedomím. Všetky škody, zaktoré
zodpovedá nájomca, odstráni na vlastné náklady nájomca, alebo uhradí prenajímaterovi
v bežných cenách.

1l. Nájomca je povinný dodržiavat' príslušné všeobecne závázné nariadenia platné na území
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

12. Nájomca sa zavázuje vypratat' predmet nájmu bezodkladne v deň skončenia nájmu
a odovzdat' ho prenajímatel'ovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie, prázdny, vyčistený a vymarovaný základným náterom. Ak nájomca ku dňu
skončenia nájmu predmet nájmu nevypratal, prenajímater je oprávnený vypratat'
na nebezpečenstvo a náklady nájomcu veci, ktoré tam boli nájomcom alebo inou osobou
vnesené a tieto na jeho náklady a nebezpečenstvo uložit' do úschovy.

Čl. VI. Skončenie nájmu

l . Nájom sa končí uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzt'ah zaniká:
písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami
odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákorvek zo zmluvných strán nedodrží alebo
poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy
písomnou výpoved'ou z d8vodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov ako aj z dóvodu rekonštmkcie objektu Karloveského centra
kultúry v trojmesačnej výpovednej lehote

3. Výpoved' musí byt' písomná avýpovedná lehota začína plynút' prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa
považuje za domčenú dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom
vrátenia doporučenej zásielky dmhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane,
dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej
zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.

5. Odstúpenie od zmluvy a skončenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ou nevylučuje možnost'
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnenfm závázku
jednou zo zmluvných strán.

a.

b.

C.
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ČL VII. Záverečné ustanovenia

l . Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka, zákona č. l 16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a Obchodného zákonníka.

2. Podmienky prenájmu predmetných priestorov boli schválené uznesením č. 178/2012
Miestneho zastupiterstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 7.2.20l2.

3. Táío zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdíží nájomca a dva
prenajímatel'.- Účinnost' nadobúda dňom nasledujúcim podni jej zverejnenia
na internetovej stránke prenajímatel'a.

4. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy je príloha: Technický prepočet

5. Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany závázné, ak sú
vyhotovené ako dodatok ku zmluve podpísanýzmluvnými stranami, alebo pokial'
vyplývajú zo zmien a doplnkov právnych predpisov.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej v81e, zmluva
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

Bratislava, dňa: .2 4 ? ?,014' Bratislava, dňa: ?l3.l-lC4l

Prenajímatel': Nájomca:

ř%?

Ing. Iveta Hanulíková
starostka

y,.-i-l'-t
Tomáš Kučo

vodca 70. zboru
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Príloha

l TECHNICKÝ PREPO(,ET SPOTREBY ENERGIÍI

Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, 841 04 Bratislava

Prenajímaný priestor: sklad, 11 ,04 m2

istič 120 A

l

silová elektrina

rezervovaná kapacita
distribúcia bez strát vrátane prenosu
jadrový fond
straty
prevádzkovanie systému
systémové služby
spotrebná daň

€/kWh

0,058310
0,036700
0,025761
0,003000
0,011830
0,015700
0,007330
0,001320
0,159951

DPH

s DPH

20%

0;1919 €/kWh

40 W žiarovka za 1 hodinu: 0,04 kW "0,1919 €/kWh = 0,Ol € / 1 hodina

I

Bratislava, dría 26.1.20"l2

Vypracoval: Anton Horínek, vedúci referátu hospodárskej správy
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