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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA  VES 
 
 

A.   schvaľuje 
 

podmienky podnájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov stavby „Lodenica 

Karloveské rameno“ na Botanickej ulici v Bratislave č. 81/2020 zo dňa 16.03.2020 uzatvorenej 

medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves a Klubom vodných športov Karlova Ves, sídlo: 

Botanická 59, 841 04 Bratislava, IČO: 173 15 115 v znení:  

 

Zmluva o podnájme k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov 

stavby „Lodenica Karloveské rameno“ na Botanickej ulici v Bratislave 

č. ...../2020 

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami:  

 

Nájomca:  Klub vodných športov Karlova Ves 

Botanická 59, 841 04 Bratislava 

zastúpená predsedom klubu:  

IČO:  173 15 115 

DIČ: 2020919505 

tel. č.:  

e-mail:   

   (ďalej len „nájomca“) 

 

Podnájomca:    Klub vodného slalomu Karlova Ves 

Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava 

zastúpený štatutárom klubu:  

IČO: 308 577 91 

DIČ: 2021975637 

tel. č.:  

e-mail:  

   (ďalej len „podnájomca“) 

 

(nájomca a podnájomca spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“, každý jednotlivo ďalej aj ako 

„zmluvná strana“).  

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto podnájomnú zmluvu v zmysle článku VI. 

ods. 9 písmeno i) Zmluvy o nájme nebytových priestorov stavby „Lodenica Karloveské rameno“ 

na Botanickej ulici v Bratislave č. 81/2020 zo dňa 16.03.2020, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

22.06.2020 (ďalej len „nájomná zmluva“) uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava-



 3

Karlova Ves ako prenajímateľom (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „vlastník“) a Klubom vodných 

športov Karlova Ves ako nájomcom, v nasledovnom znení: 

 

Čl. I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves č. 90/2019 zo dňa 05.11.2019 a v zmysle článku VI. ods. 9 písm. i) 

nájomnej zmluvy. 

2. Prenajímateľ je vlastníkom stavby „Lodenica Karloveské rameno“ na Botanickej ulici 

v Bratislave postavenej na pozemkoch registra C v KN, parcela č. 3110/5, 3110/16 

katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (ďalej aj „Nová lodenica“). 

Čl. II.  

Predmet zmluvy 

1. Nájomca prenecháva podnájomcovi a podnájomca preberá podiel na predmete nájmu za 

podmienok a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve, pričom podnájomca sa zaväzuje platiť 

nájomcovi pravidelne nájomné dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Predmetom podnájmu je podiel na nebytovom priestore nachádzajúcom sa na prízemnom 

podlaží a 2. nadzemnom podlaží Novej lodenice na Botanickej ulici v Bratislave postavenej 

na pozemku registra C v KN, parcela č. 3110/5 a 3110/16 v zmysle priloženého náčrtu, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „nebytový priestor“), 

konkrétne: 

na 2. nadzemnom podlaží z jeho celkovej výmery 164,00 m2: 

 a)  sušiareň 2.14 (7,08 m2) 

 d)  podiel na spoločných priestoroch: 

 chodba 2.01 (18,57 m2) 

 šatňa 2.02 (10,53 m2) 

 umyváreň 2.03 (8,35 m2) 

 WC + predsieň 2.05 (2,23 m2) 

 šatňa 2.06 (10,65 m2) 

 umyváreň 2.07 (7,87 m2) 

 WC + predsieň 2.09 (2,14 m2) 

 terasa SP.03 (31,00 m2) 

 

na prízemnom podlaží z jeho celkovej výmery 216,87 m2: 

a) hangár 0.01 (14,72 m2 z celkovej plochy 206,69 m2) 

b) podiel na spoločných priestoroch: 

 schodisko SP.02 (10,18 m2) 

 

Celková prenajatá plocha je 72,56 m2, čo predstavuje 19 % z celkovej plochy predmetu 

nájmu (ďalej len „predmet podnájmu“). 

 

3. Predmetný nebytový priestor je vybavený rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, 

osvetlením, vzduchotechnikou a zabezpečovacím zariadením. 

 



 4

Čl. III.  

Účel nájmu 

1. Nebytový priestor bude podnájomcom využívaný výhradne na vodácku klubovú činnosť 

a vodácku činnosť pre verejnosť. 

 

2. Podnájomca sa zaväzuje užívať predmet podnájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý 

v tejto zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet 

podnájmu. 

Článok IV.  

Doba nájmu 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu trvania 

nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a prenajímateľom, t.j. do 17.03.2025. 

 

2. O odovzdaní predmetu podnájmu sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude tvoriť 

prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že užívanie predmetu podnájmu po skončení doby podnájmu 

nepredlžuje dobu podnájmu. 

 

4. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že túto zmluvu nie je možné obnoviť podľa § 676 ods. 2 

Občianskeho zákonníka.  

 

Čl. V. 

Nájomné a služby spojené s podnájmom, platobné podmienky 

1. Celkové nájomné za užívanie predmetu nájmu podľa nájomnej zmluvy je 450,00 € mesačne 

(slovom: štyristopäťdesiat eur), ročné nájomné za užívanie predmetu nájmu tak predstavuje 

celkovú cenu 5 400,00 € (slovom: päťtisícštyristo eur). Podnájomca je povinný platiť 

nájomcovi za predmet podnájmu nájomné, ktoré predstavuje dohodnutý podiel 19 %, a to vo 

výške  85,73 € mesačne (slovom: osemdesiatpäť eur  sedemdesiattri centov), ročne vo 

výške 1 028,76 € (slovom: tisícdvadsaťosem eur  sedemdesiatšesť centov). 

2. Nájomné sa podnájomca zaväzuje platiť mesačne vždy do 15. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy bezhotovostným prevodom 

prostredníctvom banky na účet nájomcu: 

Názov účtu: 

Bankové spojenie  Tatra banka, a.s.. 

Číslo účtu:     

IBAN:               

BIC:     

Variabilný symbol: 

3. Súčasťou podnájmu je aj dodávka energií. Prenajímateľ sa zaväzuje podnájomcovi 

zabezpečiť dodávku energií a poskytovanie služieb spojených s podnájmom: dodávku vody 

a odvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla, plynu a elektrickej energie. Za tieto služby 

v zmysle prílohy č. 3 tejto zmluvy „Technický prepočet spotreby energií“ bude podnájomca 

platiť nájomcovi v nasledovných podieloch za: 
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a) plyn za 2. nadzemné podlažie: 32%,   

b) elektrická energia: 

 za prízemné podlažie: 9%, 

 za 2. nadzemné podlažie: 32%, 

 

c) voda: 

 za prízemné podlažie: 9%,  

 za 2. nadzemné podlažie: 32%, 
 

d) vody z povrchového odtoku za celý predmet podnájmu: 19% 

 zálohu vo výške 36,95 € (slovom:  tridsaťšesť eur  deväťdesiatpäť centov) mesačne na 

platby za služby spojené s podnájmom z celkovej sumy za služby spojené s nájmom podľa 

nájomnej zmluvy 193,93 € (slovom: jednostodeväťdesiattri eur deväťdesiattri centov). Na 

základe vyúčtovania spotreby energií, ktoré prenajímateľ vykoná vždy k 30.06. 

nasledujúceho kalendárneho roka, bude podnájomcovi zo strany nájomcu vyúčtovaný 

doplatok alebo preplatok podľa skutočnej spotreby, a to v dojednanom podiele za jednotlivé 

podlažia. Prípadný doplatok ako aj nedoplatok je dotknutá zmluvná strana povinná uhradiť 

druhej zmluvnej strane v lehote do 30 dní od doručenia vyúčtovania podnájomcovi. Platby 

za služby spojené s podnájmom sú splatné rovnako ako nájomné, vždy do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca, za ktoré sa služby spojené s podnájmom platia. 

Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku poplatkov za uvedené služby na 

základe zmeny cenového predpisu. Na základe tejto zmluvnej podmienky v nájomnej 

zmluve, podnájomca súhlasí s jednostrannou úpravou ceny za služby spojené s podnájmom 

zo strany nájomcu v dohodnutom podiele na celkovej sume nájomného.   

4. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet   

nájomcu. 

5. V prípade, že podnájomca neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí alebo uvedie obdobie, 

ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie podnájomca 

úhradu poukazuje, obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, je oprávnený určiť nájomca. 

Nájomca spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

6. V prípade prvého a posledného mesiaca podnájmu, podnájomca uhradí len pomernú časť 

výšky nájomného a platieb za služby spojené s podnájmom v závislosti od počtu dní 

v mesiaci, počas ktorých predmet podnájmu užíval. Nájomné a platby za služby spojené 

s podnájmom za prvý mesiac podnájmu podnájomca uhradí do 15 dní  odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Pomerná časť nájomného sa vypočíta tak, že denné nájomné 

vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto podnájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom sa zmluva uzavrela (v 

prípade prvého mesiaca nájmu), resp. počtom dní, počas ktorých podnájomca predmet 

podnájmu užíval (v prípade posledného mesiaca nájmu). Rovnaký vzorec sa uplatní aj na 

výpočet pomernej časti platieb za služby spojené s podnájmom. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený vždy k 1. aprílu  kalendárneho roka 

upraviť výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve jednostranným právnym úkonom 
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o výšku určenú nájomcovi prenajímateľom so zohľadnením dohodnutého podielu na 

predmete nájmu podľa čl. V. ods. 3. tejto zmluvy. Nájomca tento krok dokladuje 

podnájomcovi. Prenajímateľ je oprávnený určiť zvýšenie nájmu o mieru inflácie stanovenú 

Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok zverejnenú 

Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roku.  

8. Zvýšenie nájomného nájomca oznámi podnájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 

zásielky na adresu sídla podnájomcu minimálne 15 dní vopred. 

9. Zvýšené nájomné je podnájomca povinný platiť za obdobie od 1. apríla príslušného 

kalendárneho roka v termíne splatnosti nájomného dohodnutého v tejto zmluve. 

10. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude podnájomcovi doručené po splatnosti 

nájomného za daný kalendárny mesiac, zaplatí podnájomca rozdiel medzi pôvodným 

nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote do 30 dní od doručenia 

oznámenia. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že ak podnájomca nezaplatí nájomné alebo platby za služby 

spojené s podnájmom v dohodnutých termínoch podľa tejto zmluvy riadne a včas, je 

povinný zaplatiť nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý aj 

začatý deň trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť podnájomcu platiť úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá. 

Zároveň týmto nie je dotknuté právo nájomcu na náhradu škody v zmysle príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka. 

12. Podnájomca je povinný podieľať sa na upratovaní predmetu nájmu nasledovne: 

a)  priestory, ktoré užíva samostatne - upratuje podnájomca osobne, resp. na vlastné náklady, 

b)  spoločné priestory - podieľa sa podnájomca osobne pomerne podľa podielu na výške 

nájomného (19%) k počtu hodín potrebných na upratovanie, 

c) spoločné priestory - ak bude realizované upratovanie za úhradu, podnájomca je povinný sa 

podieľať na nákladoch za upratovanie spoločných priestorov podľa podielu na výške 

nájomného (19%) k celkovým nákladom; cena za upratovanie predmetu podnájmu musí 

byť primeraná cene na trhu. 

13. Odvoz a likvidáciu odpadu, prípadne ďalšie služby, je povinný si zabezpečiť podnájomca na 

vlastné náklady. 

 

Čl. VI.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca je povinný prenajať podnájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na jeho 

užívanie podľa účelu uvedeného v tejto zmluve. Podnájomca je povinný udržiavať predmet 

podnájmu v užívania dobrom stave. 

2. Podnájomca je povinný užívať predmet podnájmu v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet podnájmu a v rozsahu a na účel 

dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je povinný v pomere k výške nájomného podieľať sa 
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osobne alebo finančne na zabezpečení a ochrane predmetu nájmu pred poškodením alebo 

zneužitím. 

3. Podnájomca prehlasuje, že je oboznámený s technickým stavom predmetu nájmu. 

4. Podnájomca je povinný oznámiť nájomcovi potrebu opráv súvisiacich s poruchami stavebnej 

konštrukcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihneď potom, čo sa o nich 

dozvedel a umožniť mu vykonanie týchto opráv a u opráv nad 100 € umožní vykonanie 

opravy prenajímateľovi. 

5. Podnájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy (do 100 €), udržiavacie práce 

v priestoroch, ktoré využíva samostatne, v spoločných priestoroch v podiele na celkovom 

nájomnom. Náklady vzniknuté neprimeraným užívaním priestorov činnosťou podnájomcu (aj 

spoločných) podnájomca znáša v plnej výške.  

6. V prípade potreby vykonania udržiavacích prác (náklady na bežnú prevádzku, pravidelnú 

údržbu ako maľovanie, výmena zámkov a pod.) alebo zabezpečenia vnútorného zariadenia 

predmetu podnájmu a spoločných priestorov (skrinky a pod.), nájomca pred začatím 

vykonávania udržiavacích prác, resp. pred kúpou vnútorného zariadenia je povinný 

informovať podnájomcu o zámere, rozsahu a predpokladaných nákladoch. Po vykonaní 

udržiavacích prác, resp. kúpe vnútorného zariadenia je nájomca povinný bez zbytočného 

odkladu vystaviť faktúru podnájomcovi vo výške 19 % z celkových nákladov so splatnosťou 

do 15 dní od jej doručenia podnájomcovi. Súčasťou vystavenej faktúry bude zdokladovanie 

nákladov na vykonané práce, resp. kúpu vnútorného zariadenia. V prípade vnútorného 

zariadenia zakúpeného pred uzatvorením tejto podnájomnej zmluvy (skrinky a lavičky 

v šatniach), ktoré nájomca deklaroval, je nájomca povinný vystaviť podnájomcovi faktúru na 

úhradu časti nákladov vo výške 19 % z celkových nákladov do 15 dní od uzatvorenia 

podnájomnej zmluvy, so splatnosťou do 30 dní od podpisu podnájomnej zmluvy. 

Podnájomca nie je povinný uhradiť náklady na základe faktúry vystavenej nájomcom po 

termíne podľa predchádzajúcej vety. Súčasťou vystavenej faktúry bude zdokladovanie 

nákladov na zakúpené vnútorné zariadenie. Nákladmi v zmysle tohto odseku sa rozumejú 

náklady, ktoré boli uhradené z vlastných finančných prostriedkov zmluvnej strany, mimo 

dotácií, darov alebo iných foriem podpory tretích strán.  

7. Podnájomca je povinný v prípade havárie bezodkladne umožniť nájomcovi a prenajímateľovi 

prístup do prenajatých priestorov. Kľúč od priestorov bude mať nájomca aj prenajímateľ k 

dispozícii v zalepenej obálke. 

8. Podnájomca sa zaväzuje udržiavať v mesiacoch september až máj minimálnu teplotu 

predmetu podnájmu 18C. Uvedenú povinnosť môže kedykoľvek nájomca skontrolovať. 

V prípade dvoch porušení uvedenej podmienky v priebehu 3 mesiacov sa bude toto konanie 

podnájomcu považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.  

9. Podnájomca sa ďalej zaväzuje: 

a) organizovať kurzy pre verejnosť v rozsahu minimálne 1x týždenne a to minimálne 

v hodinách od 16.00 do 19.00 hod.. V sezóne vykoná podnájomca kurzy najmä vo 

vonkajšom prostredí (na vode). Sezónou sa rozumie časové obdobie roka, počas ktorého 

je v zmysle zaužívaných zvyklostí vodných plavebných športov možné realizovať plavby 

loďami vo vonkajšom prostredí, a to v mesiacoch máj až september kalendárneho roka. 
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Podnájomca sa zaväzuje aktívne propagovať túto aktivitu na výveskách v Karlovej Vsi, 

na svojej webovej stránke, na webovej stránke nájomcu (www.lodenicakvs.sk) a na 

www.karlovaves.sk a minimálne jedným inzerátom v karloveských novinách, a to počas 

celej doby trvania podnájomnej zmluvy. Pričom kurzom pre verejnosť sa rozumie kurz 

na získanie základných vodáckych zručností pod dozorom odborných inštruktorov na 

minimálne 45 minút na vode pre minimálne 2 ľudí (nie členov klubu) bez ohľadu veku, 

pohlavia, či vodáckej zdatnosti. Podnájomca zabezpečí turistické, či športové plavidlá 

vhodné aj pre úplných začiatočníkov a vodácke vybavenie (pádla, vesty a pod.). 

Záujemcovia o kurzy pre verejnosť sa musia vopred nahlásiť (osobne, mailom, 

telefonicky). Výcvik pre verejnosť sa neuskutoční v prípade nezáujmu verejnosti, 

vysokého stavu Dunaja (nad 650 cm v Bratislave a v prípade nepriaznivého počasia, čo 

podnájomca musí riadne zdôvodniť v správe (výkaze) podľa písm. e) tohto bodu zmluvy,  

b) dokladovať a zachovať minimálne 1 odborného inštruktora (kvalifikovaného trénera v 

oblasti vodného športu s primeranými skúsenosťami). V prípade, že odborný inštruktor 

nebude môcť z vážnych dôvodov uskutočniť kurz, bezodkladne o tom informuje nájomcu 

a navrhne primeraný termín v ktorom vykoná náhradu, čo uvedie aj vo výkaze, 

c) zabezpečiť minimálne 2 x ročne prednášky pre verejnosť v oblasti vodáckych športov. 

Termíny je povinný podnájomca zverejniť v dostatočnom časovom predstihu na 

výveskách v Karlovej Vsi, na svojej webovej stránke, na webovej stránke nájomcu 

(www.lodenicakvs.sk) a na www.karlovaves.sk a minimálne jedným inzerátom 

v karloveských novinách, a to počas celej doby trvania podnájomnej zmluvy, 

d) zverejniť v záujme transparentnosti nakladania s majetkom mestskej časti na svojom 

webovom sídle Výročnú správu o svojej činnosti a účtovnú závierku o hospodárení za 

predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 30 dní po podaní daňového priznania. 

Výročnú správu a účtovnú závierku je v rovnakej lehote povinný zaslať nájomcovi 

a súhlasí s ich zverejnením na webovom sídle prenajímateľa, 

e) dodať správu (výkaz) podľa prílohy č. 4 k tejto zmluve s podrobnosťami o uskutočnení a 

organizovaní jednotlivých aktivít podľa písm. a) -  c) tohto odseku zmluvy vrátane 

fotodokumentácie mesačne, najneskôr do 5 dní po skončení príslušného mesiaca, za ktorý 

sa správa (výkaz) predkladá. 

10. V prípade porušenia povinností alebo záväzkov podnájomcu špecifikovaných v ods. 8 a 9 

tohto článku nájomca vyzve podnájomcu na riadne plnenie zmluvných záväzkov. V prípade, 

že nájomca ani do 20 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia nájomcu nezabezpečí 

nápravu, bude sa považovať ďalšie užívanie predmetných priestorov lodenice za užívanie 

nebytových priestorov v rozpore s touto zmluvou v zmysle § 9 ods. 2. písm. a) zákona 

č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len 

„zákon č. 116/1990 Zb.“). 

11. Podnájomca môže vykonávať stavebné úpravy predmetu nájmu len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom nájomcu a prenajímateľa. Ak podnájomca vykoná zmeny bez tohto 

súhlasu, je povinný po skončení nájmu uviesť nebytový priestor na svoje náklady do 

pôvodného stavu, pokiaľ sa s nájomcom a prenajímateľom nedohodne inak, tzn. v prípade 

skončenia nájmu je podnájomca povinný vrátiť priestory v stave, v akom ich prevzal, 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Týmto nie je dotknuté právo nájomcu a 

prenajímateľa uplatniť si náhradu škody. 
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12. Podnájomca na predmete podnájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú z platných všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy 

a mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v platnom znení, týkajúcich sa najmä dodržiavania 

čistoty, poriadku, udržiavania mestskej zelene, zimnej údržby a pod. Podnájomca je povinný 

sa podieľať na týchto povinnostiach v podiele predmetu podnájmu k celkovému nájmu 

podľa čl. II. ods. 2. tejto zmluvy. 

 

13. Vlastník objektu bude zabezpečovať podľa § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v z.n.p. vykonávanie kontrol, odborných prehliadok a skúšok el. zariadenia, 

bleskozvodov, plynových zariadení, tlakových nádob v zmysle záväzných právnych 

predpisov, podľa § 4 písm. n) cit. zákona vykonávať kontrolu a čistenie komínov a podľa § 5 

písm. a) cit. zákona zabezpečovať akcieschopnosť prenosných hasiacich prístrojov 

vykonávaním ich kontrol ako aj akcieschopnosť nástenných hydrantov v zmysle záväzných 

právnych predpisov. Plnenie  ostatných povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré 

vyplývajú z  § 4 a § 5 cit. zákona zabezpečuje podnájomca. Podnájomca na predmete 

podnájmu zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich  z predpisov o ochrane zdravia 

a bezpečnosti pri práci (zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v z.n.p.), hygienických predpisov (zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 

v z.n.p.), predpisov o ochrane majetku, predpisov civilnej obrany a pod. Podnájomca je 

povinný sa na týchto povinnostiach a nákladoch podieľať v podiele výšky nájomného za 

predmet podnájmu k celkovej výške nájmu za predmet nájmu oproti dokladovaným 

výdavkom. 

 

14. Podnájomca sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu predmetu podnájmu.  

15. Podnájomca je povinný strpieť užívanie sociálnych zariadení ostatnými nájomcami Novej 

lodenice 1. nadzemného podlažia a osobami využívajúcimi ich služby. 

16. Podnájomca je povinný dbať na ochranu predmetu podnájmu a príslušenstva a chrániť ich 

pred zničením, poškodením i nadmerným opotrebením, ako aj dbať na dodržiavanie 

verejného poriadku osobami využívajúcimi predmet podnájmu, zabezpečiť poriadok 

a čistotu v prenajatých priestoroch ako aj v ich tesnej blízkosti v prípade, že jeho znečistenia 

sa dopustia osoby, ktorým podnájomca umožnil vstup do prenajatých priestorov vrátane 

odvozu jeho odpadu.   

17. Zmluvné strany sa v súlade s princípom autonómie vôle zmluvných strán dohodli, že 

podnájomca nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených na akékoľvek zhodnotenie 

predmetu nájmu. Každé zhodnotenie predmetu nájmu realizované podnájomcom počas doby 

nájmu po posúdení, schválení a písomnom protokolárnom prevzatí bude prevzaté do majetku 

prenajímateľa bezodplatne ku dňu skončenia doby podnájmu. Náklady na zhodnotenie 

predmetu podnájmu nebudú započítané s nájomným za predmet podnájmu.  

18. Podnájomca je povinný podieľať sa na nákladoch na úpravu zabezpečovacieho systému na 

identifikáciu pohybu osôb v priestoroch budovy za účelom ochrany predmetu nájmu a 

ochrany majetku nájomcu aj podnájomcu, prípadne iné podobné náklady, ak toto 

nezabezpečí prenajímateľ. V priestoroch využívaných výlučne podnájomcom je podnájomca 

povinný uhrádzať náklady v plnej výške a v spoločných priestoroch v pomere využívanej 

plochy na príslušnom podlaží. Náhrada za náklady vynaložené podľa tohto bodu po skončení 

tejto zmluvy nebude poskytnutá. 
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19. Zmluvná strana je oprávnená započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej 

strane vyplývajúce z tejto zmluvy len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných 

strán. 

20. Podnájomca je povinný umožniť prenajímateľovi a nájomcovi vykonať kedykoľvek kontrolu 

stavu predmetu nájmu, pričom podnájomca sa zaväzuje poskytnúť nájomcovi a 

prenajímateľovi plnú súčinnosť a k nahliadnutiu všetku dokumentáciu vzťahujúcu sa 

k predmetu podnájmu.  

21. Podnájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete podnájmu, zariadeniach, 

príslušenstve ako i majetku prenajímateľa a nájomcu, ktoré spôsobí. Podnájomca je 

zodpovedný i za škody na predmete podnájmu spôsobené osobami, ktoré sa zdržujú 

v predmete podnájmu v súlade s pokynmi podnájomcu alebo s jeho vedomím. Všetky škody, 

za ktoré zodpovedá podnájomca, odstráni podnájomca na vlastné náklady.  

22. Podnájomca sa zaväzuje vypratať predmet podnájmu bezodkladne v deň skončenia 

podnájmu a odovzdať ho nájomcovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebenie, prázdny a vyčistený.  

23. Zodpovednosť za škody na predmete podnájmu sa riadi príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

 

Čl. VII. 

Osobitné povinnosti podnájomcu 

1. Vnútorné zariadenie nebytového priestoru je podnájomca povinný vopred prerokovať s  

nájomcom a prenajímateľom.  

2. Podnájomca sa zaväzuje spolupracovať s nájomcom a prenajímateľom a to najmä aktívnou 

účasťou a propagáciou podujatí a akcií organizovaných pre verejnosť.  

 

Čl. VIII.  

Skončenie nájmu 

1. Zmluva a podnájomný vzťah ňou založený zaniká uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý 

v čl. IV. tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva a zmluvný vzťah predčasne zaniká: 

a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami, 

b) písomnou výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. s výpovednou 

lehotou tri  mesiace, 

c) porušením povinností podnájomcu v zmysle čl. VI ods. 8 až 10 tejto zmluvy, 

d) zánikom nájomnej zmluvy. 

 

3. Nájomca môže vypovedať nájom aj z iných vážnych dôvodov (verejný záujem), ktoré 

deklaruje Mestská časť Bratislava-Karlova Ves k zmene využitia predmetu podnájmu. V 

tomto prípade zaniká aj táto podnájomná zmluva, a to najneskôr zánikom nájomnej zmluvy. 

4. Výpoveď musí byť písomná a výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je tri mesiace.  



 11

5. Zmluvné strany sa dohodli, že uplynutie doby podnájmu nemá vplyv na práva a povinnosti 

zmluvných strán, ktoré majú trvať aj po dobe účinnosti tejto zmluvy.  

 

Čl. IX.  

Sankcie 

1. Za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností podnájomcu uvedenej v príslušných 

ustanoveniach tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že podnájomca uhradí nájomcovi 

zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý aj začatý deň trvania 

porušenia, resp. nesplnenia svojej povinnosti ustanovenej v tejto zmluve. Táto zmluvná 

pokuta sa nevzťahuje na osobitne upravené zmluvné pokuty v Čl. V. ods. 11 a Čl. X. ods. 4 

tejto zmluvy.  

2. Nájomca je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty za porušenie, resp. nesplnenie 

povinnosti podnájomcom a podnájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe 

nájomcom zaslanej faktúry so splatnosťou 15 dní od doručenia faktúry podnájomcovi.  

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy 

neobmedzuje právo nájomcu domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností 

podnájomcu zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej škody 

(i nad rámec výšky zmluvnej pokuty).  

Čl. X. 

Postup pri odovzdávaní predmetu nájmu 

1. Podnájomca vyhlasuje, že pozná stav predmetu nájmu na základe vykonanej obhliadky 

a v takomto stave ako stojí a leží ho preberá. 

2. Nájomca sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu podnájomcovi najneskôr do 5 (piatich) dní od 

účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu 

spíšu protokol do 3 (troch) dní od prevzatia predmetu nájmu podnájomcom, v ktorom uvedú 

najmä: 

a) stav, v akom sa predmet podnájmu nachádza v čase odovzdania, 

b) zoznam zariadení a ich stav, 

c) odovzdanie prístupových kódov k zabezpečovaciemu systému predmetu podnájmu, 

d) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 

e) dátum a miesto spísania protokolu a podpisy poverených zástupcov zmluvných strán. 

 

3. Podnájomca sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu skončenia tejto zmluvy odovzdá nájomcovi 

alebo prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu 

s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu so zreteľom na dohodnutý účel podnájmu.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ podnájomca po skončení podnájmu podľa tohto článku 

zmluvy neodovzdá predmet podnájmu nájomcovi v lehote podľa ods. 3 tohto článku zmluvy 

alebo v lehote určenej nájomcom, alebo v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami, má 

nájomca právo požadovať od podnájomcu zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom 

päťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet 

podnájmu odovzdať, a to až do skutočného odovzdania a podpísania protokolu o spätnom 

odovzdaní a prebratí predmetu podnájmu podnájomcom a nájomcom. Podnájomca sa 
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súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety na základe nájomcom 

zaslanej faktúry so splatnosťou 15 dní od doručenia faktúry podnájomcovi. Týmto nie je 

právo nájomcu na náhradu škody dotknuté. Uhradením zmluvnej pokuty sa podnájomca 

nezbavuje povinnosti uhradiť nájomcovi škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet 

podnájmu, povinnosti zaplatiť nájomcovi náhradu za užívanie predmetu podnájmu vo výške 

hodnoty podnájmu dohodnutého v tejto zmluve (Čl. V ods. 1 zmluvy), ako aj povinnosti 

uhradiť platby za služby spojené s užívaním predmetu podnájmu za čas užívania predmetu 

podnájmu aj po jeho skončení bez súhlasu nájomcu (Čl. V ods. 3 zmluvy). Zmluvná pokuta 

sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.  

 

5. V prípade, že podnájomca po skončení podnájmu nevyprace predmet podnájmu, nájomca 

písomne, listovou zásielkou alebo e-mailom vyzve podnájomcu na vypratanie predmetu 

podnájmu, t.j. opustenie predmetu podnájmu podnájomcom a vysťahovanie všetkých 

hnuteľných vecí patriacich podnájomcovi, ktoré sa nachádzajú v predmete podnájmu 

v lehote určenej vo výzve nie kratšej ako 5 dní. V prípade, že podnájomca predmet 

podnájmu ani po takejto výzve nevyprace, nájomca je oprávnený vypratať predmet 

podnájmu na náklady a nebezpečenstvo podnájomcu, pričom hnuteľné veci z predmetu 

nájmu patriace podnájomcovi uloží do úschovy vo vlastných priestoroch, resp. v priestoroch 

tretej osoby. Nájomca nezodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie ani iné 

zmenšenie majetkovej hodnoty takýchto vyprataných hnuteľných vecí, ak nešlo o následok 

úmyselného konania nájomcu alebo ním použitých osôb.  

6. Nájomca môže určiť priestor, kam budú vypratané na jeho náklady veci podnájomcu za 

podmienok stanovených touto zmluvou.  

7. Nájomca, príp. ním určené osoby, sú po skončení podnájmu oprávnení vstúpiť do predmetu 

podnájmu a vymeniť zámok na vchodových dverách. Podnájomca je povinný umožniť 

nájomcovi vstup do predmetu nájmu. Podnájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek 

bránenia vstupu nájomcovi do predmetu nájmu, výmeny zámky, či inej činnosti nájomcu v 

predmete podnájmu. Podnájomca berie na vedomie tento postup, súhlasí s ním a rešpektuje, 

že ide o výkon práva nájomcu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po 

výmene zámku je nájomca povinný umožniť podnájomcovi vstup do predmetu podnájmu za 

účelom prevzatia jeho vecí.  

8. Podnájomca berie na vedomie, že postupom nájomcu podľa ods. 5 až 7 tohto článku zmluvy 

môžu byť dotknuté údaje podnájomcu uložené na pamäťových nosičoch a iných médiách 

určených na zaznamenávanie dát (počítače, harddisky, USB kľúče, CD/DVD, atď.), ktoré sa 

nachádzajú v predmete podnájmu. V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v 

predchádzajúcej vete, podnájomca vyhlasuje, že túto skutočnosť zavinil on sám, lebo 

nesplnil povinnosť vypratať predmet podnájmu po skončení podnájmu, čo však nijako 

neoprávňuje nájomcu nakladať s predmetnými vecami v rozpore s touto zmluvou alebo s 

úmyslom poškodiť podnájomcu.   

9. Podnájomca udeľuje vopred nájomcovi súhlas, aby nájomca postupoval pri skončení nájmu 

spôsobom uvedeným v tomto článku zmluvy. Podnájomca berie na vedomie, že ak nájomca 

pristúpi k uplatneniu svojich oprávnení podľa ods. 4 až 6 tohto článku zmluvy, bude to iba 

z toho dôvodu, že podnájomca nevypratal po skončení nájmu nebytový priestor (predmet 

podnájmu). 
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Čl. XI. 

Doručovanie a komunikácia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených touto 

zmluvou alebo na základe tejto zmluvy budú doručované na adresy zmluvných strán 

uvedené ako ich adresy v záhlaví tejto zmluvy, ak sa nejedná o bežnú komunikáciu, ktorá 

môže byť realizovaná telefonicky, osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. 

Miestom doručenia nájomcu bude aj adresa predmetu podnájmu. 

2. V prípade písomností mimo bežnej komunikácie doručovaných prostredníctvom pošty,   

kuriéra alebo osobne sa tieto písomnosti považujú za doručené zmluvnej strane aj keď: 

a) zmluvná strana odoprela prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom 

odmietnutia prijatia zásielky,  

b) zásielka bola na pošte uložená a zmluvná strana ju neprevzala do osemnásť dní od 

uloženia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa zmluvná strana 

o uložení nedozvedela. 

 

3. Písomnosti môžu byť okrem listinnej formy zasielané aj naskenované formou emailu. 

V prípade zaslania písomnosti formou emailovej správy sa písomnosť považuje za doručenú 

na základe potvrdenia druhou stranou o jej prijatí (o jej doručení a prečítaní). V prípade 

nepotvrdenia prijatia zásielky druhou stranou (adresátom) je potrebné doručiť zásielku 

osobne, poštou, príp. poštovým doručovateľom (kuriérom) podľa ods. 2 tohto článku. Právne 

úkony, s ktorými právne predpisy spájajú vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností, najmä 

výpoveď, odstúpenie od zmluvy, upozornenie na porušenie zmluvných povinností podľa § 9 

ods. 2 zákona č. 119/1990 Zb., zmena výšky nájomného a služieb spojených s nájmom, 

uplatnenie sankcií a náhrady škody a pod. musia byť doručené spôsobom podľa ods. 2 tohto 

článku.         

 

4. Komunikáciou vo veciach súvisiacich s touto zmluvou sú primárne poverení: 

 

 Za nájomcu: 

 

       Za podnájomcu:  

  

5. Zmenu osôb oprávnených na komunikáciu podľa tohto článku zmluvy je každá zmluvná 

strana povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane písomne (aj e-

mailom).  

Čl. XII. 

Osobitné ustanovenia 

1. Podnájomca vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy proti nemu nie je vedené žiadne 

exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia, alebo iné konanie, ktorého výsledkom by 

mohlo byť akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu 

podnájomcu, ktorý by mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov podnájomcu 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
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2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie podľa tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo 

zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, oprávňujúce nájomcu 

od tejto zmluvy odstúpiť, ako aj oprávňujúce nájomcu požadovať od podnájomcu náhradu 

škody, ktorá mu takýmto vyhlásením vznikla. 

Čl. XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia ustanovenia zákona č.116/1990 

Zb., príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto zmluvy bude ich riešenie 

v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva. 

2. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy alebo ich častí nemá vplyv na platnosť 

ostatných ustanovení tejto zmluvy alebo na platnosť zmluvy ako celku. V prípade, že je 

alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia 

tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných 

strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, 

ktoré svojim obsahom a povahou najlepšie zodpovedá neplatnému ustanoveniu. 

3. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, v slovenskom jazyku. Túto zmluvu je možné 

meniť alebo dopĺňať len vzostupne očíslovanými písomnými dodatkami odsúhlasenými 

obidvoma zmluvnými stranami a podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. To 

sa netýka zmeny bankových údajov a adresy pre fakturáciu a kontaktnej osoby, pri ktorých 

je postačujúce písomné oznámenie zmeny. Návrh dodatku je oprávnená predložiť 

ktorákoľvek zmluvná strana a druhá zmluvná strana po jeho obdržaní zaujme k nemu 

písomné stanovisko a doručí ho zmluvnej strane, od ktorej návrh dodatku k tejto zmluve 

obdržala. 

4. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli 

ohroziť plnenie tejto zmluvy, a to aj v jej častiach. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží 

podnájomca a tri rovnopisy nájomca. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany týmto vyslovujú svoj súhlas so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle 

prenajímateľa. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 

obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
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8. Neoddeliteľnosťou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1, 2, 3, 4: 

 

 Príloha č. 1 - Náčrt predmetu podnájmu 

 Príloha č. 2 - Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu podnájmu, 

 Príloha č. 3 - Technický prepočet spotreby energií, 

 Príloha č. 4 - Správa (výkaz) o činnosti. 

 

 

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

 

Za nájomcu:      Za podnájomcu: 

 

 

 

 

 

_______________________________                    __________________________________ 
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Dôvodová správa 

 
 

Ohľadom využívania objektu Novej lodenice boli vedené dlhé rokovania aj v rámci 
pracovnej skupiny pre riešenie budúcej prevádzky lodenice Karlova Ves (lodná skupina) 
vytvorenej na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves č. 19/2019 zo dňa 19.02.2019. V rámci týchto rokovaní bola pracovná skupina informovaná 
o záujme Klubu vodného slalomu Karlova Ves o prenájom časti priestorov v objekte Novej 
lodenice. 
  

Predmetný klub nemal záujem o využívanie celého objektu Novej lodenice určenej pre 

vodácku činnosť (1. prízemné podlažie a druhé nadzemné podlažie). V tomto zmysle bola aj 

formovaná samotná Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/2020 zo dňa 16.03.2020 (ďalej 

len „nájomná zmluva“) uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves (ďalej len 

„prenajímateľ“) a Klubom vodných športov Karlova Ves (ďalej len „nájomca“) cit. „nájomca je 

povinný uzatvoriť jednotlivo podnájomné zmluvy s klubom vodných športov s Klubom vodného 

slalomu Karlova Ves a s OZ Board Academy (kurzy Stand Up Paddleboardu), a to najneskôr do 

30 dní odo dňa, kedy Miestne zastupiteľstvo schváli podmienky podnájmu vrátane rozsahu a ceny 

podnájmu, ktoré budú primerané k celkovému rozsahu a cene nájmu.“. Nájomná zmluva bola 

uzatvorená na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves č. 90/2019 zo dňa 05.11.2019 a citovaný text bol schválený a pripojený formou prílohy 

k danému uzneseniu. 

 

Po uzatvorení nájomnej zmluvy bolo povinnosťou nájomcu, aby oslovil subjekty uvedené 

v Čl. VI. bod 9 písm. i) nájomnej zmluvy a v prípade ich záujmu začal rokovania o podmienkach 

uzatvorenia podnájomnej zmluvy. Z dôvodu opatrení pre šírenie nákazy COVID-19 boli 

rokovania pozastavené, resp. sa začali až v období mesiaca máj 2020 formou emailovej 

komunikácie, kedy podľa informácie nájomcu bolo zo strany OZ Board Academy (kurzy Stand 

Up Paddleboardu) oznámené, že v súčasnosti nemajú záujem na spoluprácu. Záujem 

o spoluprácu potvrdil Klub vodného slalomu Karlova Ves, avšak bez konsenzu na konkrétnych 

podmienkach podnájmu, resp. podnájomnej zmluvy.  

 

V zmysle Čl. VI Práva a povinnosti zmluvných strán , ods. 10 miestny úrad vyzval dňa 

24.06.2020 nájomcu na riadne plnenie zmluvných záväzkov uvedených v Čl. VI. bod 9 písm. i) 

nájomnej zmluvy.  

 

Rokovania o návrhu zmluvy následne prebiehali v mesiacoch júl až september aj za účasti 

zástupcov miestneho úradu a  ku konečnému zneniu zmluvy o podnájme nebytových 

priestorov dospeli jej účastníci až na stretnutí za účasti zástupcov miestneho úradu dňa 

09.10.2020. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako prenajímateľ určila základný rámec práv 

a povinností medzi nájomcom a budúcim podnájomcom v nájomnej zmluve, podnájomný vzťah 

je však zmluvným vzťahom medzi nájomcom a podnájomcom, preto jeho obsah určujú nájomca 

a podnájomca a prenajímateľ nemôže určovať zmluvné podmienky, vrátane jednotlivých práv 

a povinností tohto zmluvného vzťahu, nepriamo však cez záväzok nájomcu uvedený v Čl. VI. 

bode 9 písm. i) nájomnej zmluvy si mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako prenajímateľ 

zabezpečila, aby podmienky určené pre nájomcu primerane platili aj pre podnájomcu. Napriek 

skutočnosti, že podmienky podnájmu a rokovania o obsahu podnájomnej zmluve sú vecou jej 

zmluvných strán – nájomcu a podnájomcu, miestny úrad sa v záujme dosiahnutia konsenzu 
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o zmluvných podmienkach, ktoré by boli pre mestskú časť akceptovateľné a spĺňali by 

podmienku uvedenú v Čl. VI. bode 9 písm. i) nájomnej zmluvy, aktívne zúčastňoval a 

organizačne zabezpečoval stretnutia nájomcu a podnájomcu, vrátane poskytovania odbornej a 

právnej pomoci pri koncipovaní znenia podnájomnej zmluvy.  

 

Ku konsenzu nájomcu a podnájomcu o zmluvných podmienkach tak, aby boli pre obe 

zmluvné strany prijateľné a zároveň, aby boli v súlade s Čl. VI. bod 9 písm. i) nájomnej zmluvy, 

zmluvné strany dospeli za účasti zástupcov miestneho úradu až na stretnutí na dňa 09.10.2020.  

 

Kluby sa stretli opäť dňa 08.12.2020, aby potvrdili svoj súhlas s návrhom podnájomnej 

zmluvy. Formálne je ešte potrebné doriešiť odovzdanie časti nehnuteľnosti. Podrobnosti zo 

stretnutia sú uvedené zápise, ktoré tvorí prílohu tohto materiálu. 

 
 
Stanovisko komisie legislatívnoprávnej (LP) zo dňa 23.11.2020: 
Komisia legislatívno-právna prerokovala materiál a odporúča aby sa  druhá veta v čl. 6 ods. 9 
písm. b) zmluvy zmenila nasledovne: „V prípade, že odborný inštruktor nebude môcť z vážnych 
dôvodov uskutočniť kurz, bezodkladne o tom informuje nájomcu a navrhne primeraný termín 
v ktorom vykoná náhradu, čo uvedie aj vo výkaze“. Komisia odporúča materiál schváliť 
s uvedenou zmenou. 
 
Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 24.11.2020: 
Komisia ŠKŠ odporúča MiZ schváliť podmienky podnájomnej zmluvy Nová lodenica so zmenou 

schválenou legislatívno-právnou komisiou. 

 
Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 26.11.2020: 
Finančná komisia prerokovala materiál „Podnájomná zmluva Nová lodenica“ a odporúča 
predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


