
MIESTNE ZASTUPITEL'STVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES
/ 7, volebné obdobie / l

Materiál na 34. rokovanie

Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 24.04.2018

Návrh

na prenájom objektu starej lodenice a pril'ahlých pozemkov počas výstavby novej lodenice

Predkladater :

Mgr. Michal Drotován
Ůr:Ů';W;'a-'rniestne'ho-úradu I?

Návrh na uznesenie:
Miestna rada
MČ Bratislava - Karlova Ves

Spracovatel':
JUDr. Darina Gullar

referát právny a majetkový.

Í
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- v komisii RPHSR :
- v komisii ŠMŠ :
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- v komisii F :
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NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEI['STVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

Altenatíva A/

1. schval'uje

prenájom objektu starej lodenice a nevyhnutnej výmery pril'ahlých pozemkov tvoriacich
prístup k buďove /okrem časti pozemkov používaných ako stavenisko/ počas výstavby novej
lodenice, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z d«"vodu hodného osobitného zretel'a tak ako je uvedené d'alej
nájomcovi:
Karlovský športový klub, sídlo: Janotova 12, Bratislava, IČO: 317 711 81

Parcely -C-KN
Číslo

Výmera
2Vm'

'?Nájomné
za predmet nájmu

Doba nájmu
od - do

311 0/5
3111/l
3110/16
3108

objekt na pozemku
parc.č.3 108
Botanická ulica

2565

524

10

440

1,00 Euro za celú dobu
nájmu
+ naturálne plnenie
/starostlivosť o predmet
nájmu na vlastné náklady
nájomcu/

od zahájenia výstavby novej
lodenice do vydania
právoplatného kolaudačného
rozhodnutia a odovzdania stavby

2. ukladá

povinnost' doterajšiemu nájomcovi starej lodenice - Karloveskému športovému klubu, ku dňu
zahájenia výstavby novej lodenice, ukončit' podnájmom predmetných pozemkov a objektu na
Botanickej ulici Klubu vodného slalomu Karlova Ves a Klubu vodných športov Karlova Ves.

Alterntíva B/ schval'uje

prenájom objektu starej lodenice a nevyhnutnej výmei7 pril'ahlých pozemkov tvoriacich
prístup k budove /okrem časti pozemkov používaných ako stavenisko/ počas výstavby novej
lodenice, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z d5vodu hodného osobitného zretel'a tak ako je uvedené d'alej
nájomcom:

Klub vodného slalomu Karlova Ves, sídlo: Líščie údolie č. 33, Bratislava, zastúpený: RNDr.
Brankom Illekom, predsedom klubu, IČO: 308 57 791, DIČ: 2021975637
Klub vodných športov Karlova Ves, sídlo: Botanická 59, Bratislava, zastúpený: Michalom
Šed'om, predsedom klubu, IČO :173 15 115, DIČ : 2020919505
na dobu 10 rokov za podmienok uvedených v priloženej dohode o vyžívaní objektu starej lodenice.
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Parcely -C-KN
číslo

'?Výmera
2

vma

'?Nájomné
€/m"/rok

Doba nájmu
od - do

311 0/5
3111/l
3110/16
3108

objekt na pozemku
parc.č.3108
Botanická ulica

2565
524

10
440

1,00 Euro za celú dobu
nájmu
+ naturálne plnenie
/starostlivosť o predmet
nájmu na vlastné náklady
nájomcu/

od zahájenia výstavby novej
lodenice do vydania právoplatného
kolaudačného rozhodnutia
a odovzdania stavby

DÓVODOVÁ SPRÁVA

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako prenajímatel' uzatvorila náj omnú zmluvu č. 03 9
O 21 60 97 zo dňa 2.6. 1997 s Karloveským športovým klubom na pozemky a objekt na Botanickej
ulici. Predmetom nájomnej zmluvy boli p6vodne nasledovné pozemky :
- parc. č. 311 0/5 o výmere 3634 m2,
- parc.č. 3111 o výmere 5825 m2,
-objekt nachádzajúci sa na parc.č. 3108 na Botanickej ulici.

Nájomná zmluva bola póvodne uzatvorená na dobu určitú a to na 10 rokov od jej podpísania
obidvomi zmluvnými stranarni, za účelom vykonávania športovej činnosti, všestramiého
napomáhania rozvoja telovýchovy a športu v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves medzi
občanmi a vytvárania podmienok pre realizáciu ich mnohostranných záujmov ako aj vykonávania
hospodárskej činnosti.

Nájomcovi - KŠK boli predmetné nehnutel'nosti prenechané do užívania bez odplaty s tým,
že sa nájomca bude na svoje náklady starat' a udržiavat' prenajatý objekt na parc. č. 3108 ako aj
prenajaté pozemky.

Následnými dodatkami č. 1 a 2 sa postupne predlžovala doba platnosti tejto nájomnej
zmluvy, pričom dodatkom č. 2, čl. IV., bodom 1. sa-nájomná zmluva predÍžila na obdobie od
1.6.2008 na dobu do zahájenia výstavby novej lodenice.

Podl'a informácie územného rozvoja mestskej časti v tomto období prebehlo verejné
obstarávanie na dodávatel'a stavby novej lodenice. , S výstavbou novej lodenice sa poěíta na
obdobie 16 mesiacov, stavenisko bolo odovzdané 18.4.2018.

Dodatkom č. 3. 4. a 5. sa postupne upravovala výmera prenajatých pozemkov z titulu
výstavby protipovodňovej ochrannej hrádze, pričom dodatkom č. 5 bola výmera prenajatých
pozemkov upravená nasledovne a ktorá platí dodnes:

parc. č. 3111/l- ostatné plochy o výmere 524 m",
parc. č. 3110/5- ostatné plochy o výmere 2565 m2,
parc. č. 311 0/16 - zast. plochy a nádvoria o výmere 10 m2,
parc. č. 3108 - zast. plochy a nádvoria o výmere 440 m",
a objekt nachádzajúci sa na parc. č. 3108 na Botanickej ulici.

Karloveský športový klub listom zo dňa 02.11.2017 požiadal o predÍženie platnosti
nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 02.06. 1997 v znení dodatkov č. l-5 na dobu 30 rokov
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od zahájenia výstavby novej lodenice, na predmet nájmu uvedený v dodatku č. 5 nájomnej zmluvy
za účelom plnenia verejnoprospešnej a športovej činnosti v mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves s cierom zabezpečit' podmienky pre vodácky šport na Botanickej ulici.

PredÍženie platnosti nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 02.06. 1997 možno schválit'
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR číslo l 38/ 1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien adoplnkov z dóvodu hodného osobitného zretera, o ktorom miestne zastupitel'stvo
rozhodne trojpátinovou váčšinou hlasov všetkých poslancov.

Karloveský športový klub súčasne s touto žiadost'ou požiadal o súhlas na dlhodobý
podnájom prenajatých pozemkov a objektu na Botanickej ulici športovým klubom nasledovne:

Klubu vodného slalomu Karlova Vesa.

sídlo : Líščie údolie č. 33, Bratislava

zastúpený : RNDr. Brankom Illekom, predsedom klubu
IČO: 308 57 791

DIČ: 2021975637

b.

Predmet podnájmu : - čast' objektu nachádzajúceho sa na parc. č. 3108 - zast, pl. a nádvoria
o výmere 200,40 m2, k. ú. Karlova Ves na Bot'anickej ulici,
- čast' parc. č. 3110/5 -ostatné plochy a čast' parc. č. 3111/1 - ostatné plochy o celkovej
výmere 1161,19 rn", k. ú. Karlova Ves na Botanickej ulici.
Klubu vodných športov Kar}ova Ves

sídlo : Botanická 59, Bratislava

zastúpený : Michalom Šed'om, predsedom klubu
IČO :l73 15 115

DIČ : 2020919505

Predmet podnájmu : - čast' objektu nachádzajúceho sa na parc. č. 3108 - zast. pl. a nádvoria
o výmere 241,42 m2, k. ú. Karlova Ves na Botanickej ulici,

čast' parc. č. 3110/5 - ostatné plochy, čast' parc. č. 3111/1 - ostatné plochy a parc. č.
3110/16 - zast. pl. anádvoria o celkovej výmere 1796,51 m2, k. . Karlova 'Ves na
Botanickej ulici.

Navrhované podmienky pre podnáiomníkov:

Doba trvania podnájmu 30 rokov od zahájenia výstavby novej lodenice.
Účelom podnájmu je vykonávanie vodáckych športových aktivít športových klubov.
Odplata za celú dobu prenájmu 1,00 EUR.

Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves na svojom zasadnutí konanom dňa 05.l2.2017
prerokovala predmetný materiál. Pri hlasovaní materiál nezískal dostatočný počet hlasov na
prijatie uznesenia anebol predložený na zasadnutie miestneho zastupitel'stva, konaného dňa
19. 12.2017.

O prenájom objektu starej lodenice a pril'ahlých pozemkov požiadali i oba uvádzané kluby.
Na stretnutí dňa 2.2..20l8 bolo dohodnuté, že oba kluby majú záujme využívat' priestory star:ej
lodenice do doby odovzdania budovy novej lodenice spoločne v rovnakom režim ako doteraz,
pričom o náklady spoj ené s užívaním lodenice sa budú delit', o čom bude spísaná dohoda o užívaní
starej lodenice, resp. podmienky budú zakomponované priamo v nájomných zmluvách.
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Po odovzdaní budovy novej lodenice budú vzájomné vzt'ahy na prenájom objektov riešené
novými nájomnými vzt'ahmi.

Pre úplné doriešenie podmienok prenájmu nie je dnes možné určit' rozsah prenajatého
pozemku, nakol'ko prebieha verejné obstarávanie a elektronická aukcia na zhotovitel'a stavby
novej lodenice a až po ukončení tohto obstarávania bude presne zadefinovaný a hranice staveniska.
Následne bude možné určit' rozsah prenajímaných pozemkov.

V zmysle ustanovení zákon č.138/191, ked' obec musí najmenej 15 dní pre rokovaním
zastupiterstva oznámit' na verejnej tabuli zámer prenajat' pozemok bol tento zámer Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves prenajat' objekt starej lodenice a pril'ahlých pozemkov počas výstavby
novej lodenice na Botanickej ulici bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej
tabuli dňa 12.02.2018.

Stanovisko komisie finančnej a podnikatel'skej (F) zo dňa 08.02.20l8:

Vypustený z rokovania komisie.

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 05.02.2018:

Komisia RPHSR materiál prerokovala a neodporúča žiadosti vyhoviet'.
Za:4 Proti: O Zdržal sa: l

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 06.02.2018:
Komisia ŠMŠ odporúča schválit' zámer dlhodobo prenajat' objekt starej lodenice klubom KVS KV
a KVŠ KV.
Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

Stanovisko komisie výstavby a územného plánovania (VÚP) zo dňa 07.02.2018:
Komisia navrhuje vypustit' bod l z rokovania, nakorko k tejto problematike bolo stanovisko už
prijaté a to na rokovaní komisie VUP dňa 29.11.20l7.
Za: 6 Proti: O Zdržal sa: 1

V Bratislave, dňa: 05.02.2018, doplnené 23.04.2018
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KAílLOVE!d«Ý
šPORTOVÝ KLuB

,,§ď

Míestríy úrad Mestskej častí
Bratis#ava - Kar!ova Ves

Oátvn: 0 2 -í!- 20í7

?Evjd.číslo
?čís}oSpí:7ci

aa;Ta'aril,
2

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

Vec: Žiadost' o predÍženie nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 na pozemky a objekt na
Botanickej ulici

Vážená p. starostka,

ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou na plnenie verejnoprospešnej
telovýchovnej a športovei činnosti v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves si Vás
dovoÍ'ujeme touto cestou?požiadat' o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97.

Predmetom Nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 o prenechaní pozemku na dočasné užívanie
v zmysle Fg 663 a nasl. Občianskeho zákónníka a nebytových priestorov v zmysle zákona č.
11 6/ 1990 Zb. zo dňa 02.06.1997 v znení Dodatkov č. 1- 5 medzi Mestskou čast'ou Bratislava
- Karlova Ves a Karloveským športovým klubom je prenechanie do odplatného dočasného
uŽÍvania:

* parc. č. 3110/5 - ostatné plochy o výmere 2565 m2 k.ú. Karlova Ves na Botanickej
ulici,

parc. č. 3111 / 1- ostatné plochy o výmere 524 rn2 k.ú. KarJova Ves na Botanickej
ulici,

parc. č. 311 0/ 16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 ic.ú. Karlova Ves na
Botanickej ulici,

parc. č. 3108 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 k.ú. Karlova Ves na
Botanickej ulici,

* ob)ekt nachádza3úci sa na parc č 3108 - zast pl a nádvoria o výmere 440 rn2 k u
Karlova Ves na Botanickej ulici.

*

*

*

Doba nájmu podra Nájomnej zmluvy č. 03 9 0 21 60 97 zo dňa 02.06. 1997 v znení Dodatkov
č. 1- 5 je do zahájenia výstavby novej lodenice.

Dovorujeme si Vás touto cestou požiadat' o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo
dňa 02.06.1997 na dobu 30 rokov oď zahájenia výstavby novej lodenice. Našou snahou je aj
nad'alej zabezpečit' podmienky pre 'vodácky šport na Botanickej ulici.

Karloveský športový klub, príspevková organizácia
Janoíova 12, 841 05 pratislava
IčO: 317 7Íl st, D?č: 202]344886
Bank. spo3.: 20063]48/6500, rBAN: SK 92 6500 000000 0010063 148, BIC: POBN'SKBA
Tel.: 00421/2/654 12 126, e-mail: ksk@ksk.sk

C.



fAffZgVf$NÝ
šPORTOVÝ KLuB

?:
1. Nájoímiej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 02.06. 1997
2. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 02.06.2007
3. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 27.05.2008
4. Dodatok č. 3 k Nájomnej ziríluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 13.05,2009
5. Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 04.02.20l0
6. Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa Ol.07.20l0
7. Situačný plán objektu a pozemkov na Botanickej ulici

S pozdravom,
Kaíloveský šponový klm

ý-
Mgr. Juraj Kadnár

vedúcÍ KŠK

V Bratislaye, dňa 17.lO.20l7

Kgloveský športový klub, pr?spevková organizácia
Janotova 12, 841 05 Bratíslava
IčO:31771l 81,D?č:2021344886
Bai'ik. spoj.: 20063148/6500, IBAN: SK 92 6500 000000 0020063148, BIC: POBNSKBA
Tel.: 0042?/2/654 12 126, e-niaií: ksk@ksk.sk
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čííslo: 039 0 21 60 97

o prenechaní ?zemku na do25asné užívarúe v zmy«sde !S 663 a nasl.
Obč:ianskeho zákonníka a nebytových priestorov v zmysle zákona
(5íS. 116/1990 Zb.

I.

Zmluvné strany

Proena5 ímateY : nest.ská ;5as'l2 Karlova Ves, Kaíloveská ul. č.2

842 62 Bratislava zastúpená

sLarosk,om: Ing-. Bystríkom H o 1 ] ý m

€ďale5 len prenajímaťel')

'%i

Náj omca : Karaloves?ký šport.ový klub, Karloveská ul. č.2,

y>ríspevková organžzácizs s y»rávnou subjektivitou

Bratislava, zas'k,úpený

vedúícim klubu: l'ígr. Hiroslavom T k á č o m

(ďalej' len ná5omca)

2ie!'rttq č ,!: a
-9%ekV

é.J

II.

Predmet zmluvy

'-í'

vecne a miestne pcíslušný podl'a zákona

číís. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v znení neskorších predpisov,

zákona 25ís. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskor'ff»ích

zmxerx a doplnkov, úplrxé znenie zákon č!íS 481/1992 Zb a ŠtaLut,u

hlavného mesta SR Bratislavy má vo svojej spíráve nehnute'l"nost' -

- pozemok parac.(Sís. 3110/5 o výmece 3634 m2, 3108/0 o výmere

440 m2, 311110 o výmere 5825 m2 a objekt, nachádzajúci sa na y>acc.
čís. 3108/0, k.ú. Karlova Ves, kťoré sú v katastri nehnutel'ností

zapísarié na LV či. 46.

Predmetom zmluvy je pvenechanie nájomcovi do odplatného

dočasného u:šívania pax.c.Z5ís. 3íl0/5 ovýmere3634m2, 3111/O

o výmexoe 5825 ma a objekt riachádzajúci sa na pacc. 6ís, 3108]O

k.ú. F,avlova Ves na Boťanickej ulici.

f.
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Preriájom nehnutel'ností bol schválený Miestnym zastupitel'
st,vom mestskej č=asti Kavlova Ves uzriesením ;6ís. 384 dňa IEš.3. 1997.

%

?..]

nr.

Ú2'el a síy5sob u:žívania

Pcena5ímat.eY prenecháva nájoticovi do odplatného dočasného
užívania nehnutel'ností uvedené v č!1. II. tejťo zmluvy za ú6elom
výkonávzsnia špork.ove'j činnosťi, všesťranného napomáhania cozvoju
't.elovýchovy a športu v mes'ťske5 í5asti Bratislava Kavlova  eerí me-
dzi občanmi a vy'l.váranža podmieriok pre 'r-ea}izáciu ich mnohostran-
riýc'h záujmov ako a'j vykonávania hosy>odáscskej činnosťi.

C'innost' Karloveského :športového klubu je podrobne apecií iko-
variá v zríaďovace3 listine.

?.,í?

IV.

Doba nájmu a sp8sob zrušenia zmluvy

1] Nájoínná zmluva je uzat,voreriá na dobu určiitú a to na 10 rokov
od jej Podpísania obidvoma :ailuvnými stranami.

2/ Nájom sa kon6í

a/ uplyriuťím doby, na ktorú sa dojedrxal,

b/ vzájomnou dohodou obídvoc'h zínluvných strárx,

c/ vý'y:íoveď:ou 20 sLrany píenaiímateřa alebo nájotncui

prenajímatel' me»'že vyy»oveda'č. nájomnú zmluvu pred uplynutím
doby nájmu dohodnutej v zmluve v 'pííy»«sde,

- ak nájomca užíva daríú nehnute?'nosť na íný účel alebo
iným sp6sobom, než 5e uvedené v ('I. III. ťejto zmluvy
bez súhlasu preriajímatel'a,

- pokiar by prišlo zo závažnýah d6vodov ku zmene vyu:žitia
pozemku a objektu €vece5riý záujem) ,

- ak prenajímatel' rozhodne o irxom využití prenajatých ne-
hnutel'ností .
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6/ Prenajímatel' sa zav.Kzuje, že nebude nájomcu rušít", ani iným
sp6sobom zasahovat do 5eho užívacíeho práva, pokiař bude
predmet zmluvy užívat' v súlade s touto zsluvou a platnými
právnynii predpísmi.

7/ Hestská čast Karlova Ves si vyhradzu5e, že ce:z parc.č:ís-
31í0/5 a 3111]O bude vybudovaný cykloturistický chodník, kto-
'cÝ vybuduje mesťská 6aslj Karlova Ves v spolupráci s Povodfm
Dunaja š.p. Bratislava.

'%,

8/ Nájomca bol obo:zr'xámený e technickým a funkčným st,avom 'y>redme-
tu nájmu. Nájomca sa zav8zuje podl'a 'po'žiaínych predyíisov vy-
bavit' prenajatú 25as't' hasiacími yyrístrojmi, ďa1ej je povínný
označiit miesta mo'Eáného vzniku požiaru tabul'kami "miesto so
zvýšeným po:!iarnym nebe;spečens€,vom". NáJoThca je povinný určit'
nmenovite osobu zodpovednú za 'po'žiarnu ochranu prena'jaLýc'h
čast,í objektu.

Ná5omca je zody»ovedný za škody s7p6sobené 'yncípzsdným požiaro3
ktorý vznikne v prena5atÝch priestoroah, alebo kl,o? vznikrie
v areáli vinou riá5omcu alebo jeho členov, či os6b, k't,orým
umožnil vsťup do prenajaLého objektu. Ná?3omca je povinný do-
duc:Ejavať usťanovenia zákona o po:žiarnej ochrane a je povinný
v pvenajat.ých priestoraoch zabezpečiit' úlohy požiavnej ochrany
podl'a S 6 a S 7 zákona čís. 126/1985 Zb. , v znení neskorších
zmien a doplnkov.

vrr.

Závere6né ustanoveríia

%..í=

Fre právne pomeíry íieupraveruá touto zm'luvou platia príslušné
ustanoveriia Občianskeho zákonníka a zákona ;5ís. 116]1190 Zb. o
nájme a podnájme nebytových pvžesLovov, v znení neskoršíí,h zmien
a doplnkov.

Zmluva nadobúda plat,nosť dřiom jej pody>ísariia obidvoma zmluv-
nými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch, :z ktorých 3 obdr-
ží n5omca a 3 prenajímaťel'.
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Zmeny ťejto zmluvy je možné vykonať; iba na základe vzájomnej
dohody a to písomnou [ormou dodatkom podpísaným obidvoma

:?mluvnými stranami.

,žc tqgr
V Bcal,íslave, dňa ,?.(;. H9X

V Bcatislave, dňa

'J':

J?'

]-:-

Il' z:-#%;,

Á.; z,- Ů?-,

[:,' i ě

i

t
%
í

'l
í

l a-?? /
Prenaj ímatel':??'-h't

=-..-'-'[

/

Ing. Bystrík H Ý

starost,a mest?ej «ťasti
Bratislava Jearlova Ves

Karloveský šporlový klub
Karloveská ul. 2

842 62 Bratislava

g?
?'lgr. !íixoslav T k á č!

vedúci Karoloveského
šporťového klubu

Nájomca:

X'

,ť3



/"

DODATOKě.1
knájomnej zmluve čís. 039 0 21 60 97 z 2.6.l997 o prenájme pozemku uzaívoteriá v zmysle
S, 663 a nasl. Občianskeho zákonm'ka a zmysle zAkona č. 11 6/ 1990 Zb.

Zmluvné strany:

Prenajímatel':

Nájomca:

Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka č, 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600
IČO: 603520
(ďalej len prenajímater)

Karloveský športový klub
Janotova ul. č. 12, 841 05 Bratislava
príspevková organizácia s právnou subjektivitou Bratislava
zastúpená vedúcim klubu : Mgr. Miroslavom Tkáčom
číslo účtu :200631 48/6500
IČO 31771181
(ďalej len nájomca)

'y??'

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách nájomnej zrnluvy č. 039 0 21 60 97 z 2.6.l997
o prenájme pozernku parc. čís. 311 0/5 o výmere 3634 rn2, 3111/l o výmere 5825 m2 a objekt
nachádzajúci sa na parc. čís. 31 08/0 k. ti. Karlova Ves na Botanickej ulici :

čl. IV. Doba nájmu a spósob zrušenia zmJuvy
znie nasledovne:
1. Nájomná zmluva sa predlžuje na o'txiobie od 2.6. 2007 do 31-5. 2008.
2. Nájom sa skončí:

a) uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý,
b) vzA3omnou dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďoii zo strany prenajfmatera alebo nájomcu;

prenajímater móže vypovedať nájomnú zmluvu:
*- ak nájomca užíva prenajaté pozernky a objekt na iný účel ako je uvedené

v zmluve v čl. III bez píso'?ého súhlasu prenajímatel'a,
vprípade zrneny vlastníctva kprenajatému pozemku zdóvodu priznania
vl'astníctva oprávnenej osobe v rámci reštitučného konania,
ak dójde z injch váfůych dóvodov (komplexnosť ?itia územia resp. vere3n<7
záuj eín, ktorý deklaruj e mestská ěast') ku zrnene vyažitia pozemku,

* ak prenajímatel' rozhodne o inom ?ití prenajatých pozernkov a objektu.
Výpoveď v-pÍsomnej foríne je nutné doručit' druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je
tro'jrnesačná"a začne'plynút' od prvého dňa nasledujmceho mesiaca po doručeni výpovede.

3. Po uplynutí dohodnutej doby nájmu, saínotné uMvanie,nemá účinky predÍženia nájomného
"vzt"aFhuJ a.-Nájo; ;ůo' doho'd;u zínÍuvných srx;m predÍžit' na ďalšie o'txlobie.
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Tento dodatok je vyhotove'ný vpiatich rovnopisoch, tri rovnopisy pre prenajírnatera,
jeden rovnopis pre nájomcu-

Tento dodatok nadobúda platnost' a účinnost' dňom p«xlpísaría obidvoma zmluvnými
stranarni a tvorí neoddeliternú súčast' ná3omne5 zínluvy zo dňa 2.6. 1 997,
Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Temo dodatok bol účastníkmi zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu
s dohodnutými podmienkami p«xlpísaný.

?.?.j

Bratislava, &a: 2.6. 2007

!
Ing. Iveta Hanulíková
starostka mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Prenajímatel'

Karlov*ský športový k!ub
Janotova ul, 12

%i 05 Bratislaya

Nájomca,?
Mgr. Miroslav Tkáč
vedúci Kar{oveskébo

športového klubu
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DODATOKč.2

k nájomnej zmluve čís. 039 0 21 60 97 z 2.6. 1997 o prenájme pozemku uzatvorená v zmysle
§ 663 a nasl. Občianskeho zákonnfka a zmysle zákona č. 116+/1 990 Zb.

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislaya - Karlova Ves
Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600
IčO: 603520
(d'alej len prenajímater)

Nájomca: Karloiieský športový klub
Jarxotova ul. č. 12, 841 04 Bratislava
príspevková organizácia s právnou subjektivitou Bratislava
zastúpená vedúcim klubu : Mgr. Miroslavom Tkáčom
číslo účtu :20063148/6500
IČO 31771181
(d'alej len nájomca)

Zmluvné strmiy sa dohodli na týchto zmenách nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 z 2.6. 1997
o prenájme pozernkov parc. čís. 3110/5, 311 I/1 a objektu nachádzajúceho sa na parc. čís.
3]08 k. ú. Karlova Ves na Botanickej ulici :

Čl. n. Predmet zmluvy
znie nasledovne :

1. Prenajímatel', vecne a miestne prfsl?išný podra zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení
v zneríf neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetlcu obcí v znení neskorších
predpisov a štatútu-hl. mesta SR Bratislavy, má vo svo;ej 'správe pozemky - parcelu č,
3110/5 - ost plochy o vymere 2715 m2, parcelu č 3111/1 - ost plochy o vymere 5530 m;i
a parcelu č 3108 - zast pl a nadvoria o vymere 440 m2, zapísane v katashi nehnutel'ností
k.ú, Bratislava - Karlova Ves na LV č. 27 a stavebný objekt lodenice postavený na
parc.ó.3 ?08 zapfsaný v katastri nehnutel'ností k.'ú. Bratislava - Karlova Ves na LV č. 46.
Predmetné nehnutel'nosti Hl. mesto SR Bratislava zveíilo do správy Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves.

Pre?etom zrnluvy je: prenechanie ná3omcovi do odplatného dočasného užívania parc.č.nf
m.3110/5 - ost,pl. ovýrnere 2715 m=, 3111/1 - ost.pl. ovýmere 5530 m2 a-objekt

nachádzajúci sa na parc.č. 3108 - zast.pl. a nádvoria o-výmere 440 m" k.ú. Bratislava -
Karlova Ves na Botanickej ulici.
Prenájom nehnutel'ností bol schválený Miestnyrn zastupitel'stvom mestskej časti Karlova
Ves uznesením č. 200/2008 zo ůa 13.5.2008.

2.

;,

Čl. IV. Doba nájmu a spósob zrušenia zmluvy
znie nasledovne:

4?
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1. Nájomná zrnluva sa prcdlžuje na obdobie od 1.6. 2008 na dobu do zahájenia výstavby
novej lodenice.

2. Nájom sa skončf:
a) uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý,
b) yzájomnou dohodou zmluvných strán,
c) začatím výstavby novej lodenice na parc.č. 3108
d) yýpoved'ou zo straiíy prenajímatera alebo nájomcu;

prenajímatel' móže vypovedat' náj omnú zmluvu:
* ak nájomca užfva prenajaté pozemky a objelct na iný účel ako je uvedené

v zmluve v čl. III bez písomného s'úhlasu prenajímatel'a,
vprípade zmeny vlastníctva kprenajatému pozernku zdóvodu priznania
vlastnfctva oprávnenej osobe v rámci reštitučného konania,
al< d6jde z iných vážnych d6siodov (komplexnost' využitia územia resp. vere3ný
záujem, ktorý deklaruje rnestská čast') k?i zmene využitia pozemku,

* ak prenajímatel' rozhodne o inom využití prenajatých pozemkov a objektu.
Výpoved' v písomnej forme je nutné domčit' druhej zmluvnej strane. Výpovedríá lehota je
trojrnesačná a začne plyn'út' od prvélio dna nasledujúceho mesiaca po doručeni yýpovede.

čl, VI. Práva a povinnosti zmluvných strán
oďs. 7 sa mení nasledovne :

*

@

7. Prenajímatel' si vyhradzuje, že cez parc.č. 3111/l bude vybudovaný cykloturistický
chodník, ktorý vybuduje prenajímatel' v spolupráci s Povodím Dunaja š.p. Bratislava,
ktorý je nájomca povinný alcceptovat'.

dopíňa sa o nový ods. č. 9, ktorý znie :
9. Nájomca nesmie využívat' predmet nájmu na účely uskladnenia nnotorových člnov

svýnimkou maximálne dvoch záchranných motorových člnov, potrebných pri
zabezpečovaní vodáckych akcif Klubu vodných sportov Karlova Ves.

dopÍňa sa o riový ods. č. 10, ktorý znie :
10. Nájomca - Karloveský 'áportový klub umožnf vyvíja.í' na tomto ťizemí a v príslušných

zariadeniach činnost' všetkým klubom vodných športov, okrem motorových člnov.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, štyri rovnopisy pre prenajímatel'a,
'3eden rovnopis pre nájoi'ncu.

Tento dodatok nadobuda platnost' dňom podpisanza obxdvoma zmluvnyrm stranamí,
účinnost' dňom L6.2008 a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy zo dňa 2.6.l997a
jej dodatku č. 1 .

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento dodatok bol účastníkmi zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu
s dohodnutými podmienkarni podpfsaný.

Bratisla'va, dňa: 27.5. 2008

yi'ýr'=:"s
ř((,jgIng. Iveta Hanul&ová

starostka mestskej časti
Bratislaya - Karlova Ves

Prenajímater

Aarlov*ský športový k!m
Janotova ul. 1 2

841 05 Bratislava

Gí
Mgr. Miroslav Tkáě
vedúci Karloveského

športového klubu

Nájomca

/{/



/

DODATOK č. 3

k nájomnej zmluve č. 039 0 21 60 97 zo dňa 2.6. 1997 o prenájme pozemku uzatvorenej
v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákon?n'íka

PRENAJÍMÁTEL: Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nárn.sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
Barikové spojenie: Dexia baríka a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600
IČO: 603520
(d'alej len prenaj'imatel')

NÁJOMCA: Karloveský sportový klub
Janotova ul. č.12, 841 04 Bratislava
príspevková organizácia s právnou subjektivitou
zastúpená vedúcim klubu: Mgr. Miroslavom Tkáčom
číslo účtu :20063148/6500
IČO : 31771181
(d'alej len nájomca )

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zínenách riá5omne3 zrnluvy č. 039 0 21 60 97 uzatvorenej
dňa 2.6.1997 o prenájme pozemkov parc.č. 3110/5, 3111/l a objektu nachádzajticeho sa na
parc.ó. 3108 k.ú. Karlova Ves na Botanickej ulici :
Čl. II. .Predmet zmluyy ,,
bod 2. sa iba u parc.č. 3110/5 mem nasledovne :

2. Predmetom zmluvy je prenechanie nájomcovi do odplatného dočasného užívania čast'
parc.č. 311 0/5 - ostat. pl. o výmere 2460 m2 k.ú. Bratislava - Karlova Ves na Botanickej
mici ( p6vodne prenajatá výrnera bola 2715 m2). Geometrickým pláríom č. 040/2008
overeným PO(l č. 1457/2008 dňa 30.6.2008 bola z parc.č. 3110/5 odčlenená nová par.č.
3110/Í7 --ostat. pl. o výmere 255 m2 na dočasný nájom tohto pozemku na zriadenie
staveniska v súvislosti s výsmvbou protipovodňovej ochrannej hrádze.

Čl. IV. Doba nájmu a spósob zrušenia zmluvy
bod 1 . sa dopÍňa o 2. vetu, ktorá znie :

2. veta . P6vodná výmera u parc.č. 311 0/5 sa upravuje o 255 m= dočasne a to na obdobie
od 13.5.2009 do 31.12.2009.

1.
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Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpísania obiďvoma zrnluvnými stanarni
a účinnost' od 13.5.2009 a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy.

Tento dodatok je yyhotovený vštyroch rovnopísoch, zktorých tri rovnopisy obdrží
prenajímater a jeden rovnopis obdrží nájomca.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 2.6.1997 zostávajú
nezrnenené.

Dodatok bol účastníkrni zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu vlastnomčne
podpísaný.

V Bratislave, dňa : ]?,, - (' . 07

PRENÁJÍMÁTEI': NÁJOMCA:

ň

S'::=?:'Ló e'a?'a""'
Ing. Iveta Hanulíková
starostka Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

,! aí=iov«[«y »p:»mřl klííti

':
Mgr. Miroslav Tká;'.
vedúci Karloveského

športového klubu
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DODATOK č. 4

k ná5omnej zrnluve č. 039 0 21 60 97 zo dňa 2.6. 1997 o prenájme pozemku uzatvorenej
v zmysle S3 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

PRENAJÍMATEL: Mestská ěast' Bratislava - Kar?ova Ves
Náíri.sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
Barikové spojenie: Dexia banka a.s.
pobočka Bratislava - Karlom Ves
číslo účtu: 1804143001/5600
IČO: 603520
(d'alej len prenajímater)

NAJOMCA: Karloveský športový klub
Janotova ul. č. 12, 841 04 Bratislava
príspevková organizácia s právnou subjektívitou
zastúpená vedúcim klubu: Mgr. Miroslavom Tkáčom
číslo účtu :20063148/6500
IČO : 31771181
(d'alej len nájomca )

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zrnene nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 uzatvorenej
dňa 2.6.l997 o prenájme pozemkov parc.č. 3110/5,- 3111/1-a objektu nachádzajúceho sa na
parc č 3108 k u Karlova Ves na Botanicke7 ulicx
Čl. IV. Doba nájmu a spůsob zrušenia zmluvy
bod 1., 2. veta znie nasledovne:

1. 2. veta . Póvo&á výmera u parc.č. 3110/5 sa upravuje o 255 m2 pre4žením nájomnej
zmluvy so Slovenským vodohospodárskyrn podnikom, s.p. OZ Bratislava a to na obdobie
od 01.01.20lO do ukončenia výstavby protipovodňovej ochrannej hxádze.

Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnýrni stranarni
a účinnos't' spátne od 01.Ol.2010 a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy.
Tento dodatok je vyhotovený na základe žiadostí SVP, š.p. OZ Bratislava zo &a 28.1.2010
v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží prenajímatel' a jeden rovnopis obdrží
náj omca.

ž4
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Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 2.6.1997 zostávajú
i'iezrnenerié.

Dodatok bol účastníkrni zmluvného vzt'ahu prečftaný a na znak súhlasu vlastnoručne
podpísaný.

V Bratislave, dňa : 04.02.20l0

PRENAJÍMATEIE: NÁJOMCA:

7.-??,-:,,,%,..,,,,
4-,%g.l'? ' ..l a..

.,hr.í
a? i- { í ?.' y

'4,(: . ?'1 ,,,, 7
?la-%??i,? ,?... 0- =' . %,

Q"
Ing. Iveta Hanulíková
starostka Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Kaafovesí4 $ortovy kíí.ya.
Jandova uí. ': ?.

'Maí' r)5

.. ?. . . .......%.. ...... . . ..

Mgr. Miroslav Tkáč
vešci Kaxloveského
športového klubu
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DODATOK č. 5

k nájomnej zmluve č. 039 0 21 60 97 zo dňa 2.6.1997 o prenájme pozemku uzatvorenej
v zrnysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

PRENÁJÍMATEU: IMestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám.sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
Bankové spojenie: Dexia banka a.s.
pobočka Bratislava - KarloÝa Ves
číslo účtu: 1804143001/5600
IčO: 603520
(d'alej len prenajímatel')

'NAJOMCA: Karloveský športový klub
Janotova ul. č.12, 841 04 Bratislava
príspevková organizácia s právnou subjektivitou
zastúpená vedúcim klubu: Mgr. Miroslavom Tkáčom
číslo účtu : 20063148/6500
IčO : 31771181
(d'alej len nájomca )

Vdósledku odpredaja pozernkov časti parc.č.. 3111/l aparc.č. 3110/5 ato podl'a
geometrického plánu č. 30/07 overeného &a 6.8.2007 pod č. 2059/07, noyovytvorenej parc.č.
3111/5, 3110/14, 3?10/15 aich následneho zapisama na LV c. 3595, kat-uz Brahslava -
Karlova Ves na riového vlastnika Karloveské rarneno, s.r.o., Lamačská cesta 3, Bratislava
doehádza k nasledovným zrnenám predmetnej nájomnej zmluvy :
Čl. II. Predmet zmluvy
znie nasledovne:

1. Prenajímate?' - vecrie a miestne príslušný podl'a zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o rnajetku obcí v znenídpisov,

štatútu hl. mesta Bratislavy má vo ssro3e3 správeneskoršfch predpisov ako aj svoj
2

m,nehnutel'nosti - pozemky parcelu č. 3111/1 - ostatné plochy o výmere 524 m?, parcelu č.
3?10/5 - ostatné plochy.ovýmere 2565 m2, parceÍu č. -3110/16 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 10 m2, parcelu č. 3108 - zastavané plochy a nádvoria o výrnere 440
m2, zapísané -vkatastri nehnutel'ností k.ú. Bratislava l Karlova Ves na LV č. 27
a stavebný objekt lodenice postavený na paxc.'č,. 3108, zapísaný v katastri nehnuterností
k.ú. Bratislava-Karlova Ves na LV č. 46. Predmetné nehnuternosti Hi. mesto SR
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Bratislava zverilo do správy Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves protokolom č. l 8/96
zodňa4.9.l996.

Preí:irnetom zmluvy je prenechanie nájomcovi do odplatného u»vania parc.r:. 3]1l/1 7
né plc
O m2,

ostatné p}ochy o výmere 524 rn2, parc.c. 3110/5 - ostatné p.lochy o výrnere 2565 m2,
puc,;'. 311 0/ 16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere } O m2, paxc.č. 3108 - zastavané
plochy a nádvoria o výrnere- 440 -m" a objekt nacMdzajúci sa 'na parc.;s. 3108, -katJú;.
Bratislava - Karlova Ves na Botanickej ulici.

Čl. VI, Práva a povinnosti zmluvných strán
sa dopÍňa o nový ods. č. 11., ktorý znie :
1l. Nájomca je povinný na základe výzvy Karloveského ramena - nového v}astníka

nehnutel'nosti parc.c. 3111/5 o vypratanie pozemku, odstránit' jestvujúce gará?e stojace
na pe+vodnej parc.č. 3111/l (súčasná parc.č.-3111/5) vleh'ote d'o 2 -mesiacov- od
obdržania predrnetnej výzvy.

Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpísania obidvoma zamluvnými stranami
a účinnost' od 01.07.2010 a tvorí neoddeliternú súčast' nájomnej zmiuvy.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, zktorých tri roynopisy obdrží
prenajímater a jeden rovnopis obdrží nájomca.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 zo dňa 2.6.1997 zostávajú
nezmenené.

Dodatok bol účastníktni zmluvného vzt'ahu prečíta'ný a na znak súhlasu vlastnoručne
podpísaný.

v Bratislave, dňa : 01.07.2010

PRENAJÍMATEI!:: NÁJOMCÁ:

,,J
Ing. Iveta Hanulíková
starostka Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

,ýl:%
aa???';?q..,:a......?.l:??'a"'%' +:,..,??'a?'>t,,t:V?'7a%?'?'a<'
.. .,ij',l?yffi

í(arloveský športoo %
Janotoh ul. 12

84105 Bratis!»a

Q
Mgr. Miroslav Tkáč
vedúci Karloveského
športového klubu

2(ý
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?Miestríyúíad Mestskej čast?í
Bratismava - Karlova Ves

Dátu+'n: 0 2 -!í- 2017

?['v!d.aslo
?číslosp:sifí

T>r'ť!.
2

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

Vec: Žiadost' o súhlas na poskytnutie pozemkov a objektu na Botanickej ulici sportovým
klubom - Klub vodného slalomu Karlova Ves a Klub vodných športov Karlova Ves

Vázená p. starostka,

ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou na plnenie siere3rioprospesnej
telovýchovne.j a športovej činnosti y Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sme si Vás
dovoÍili na základe Žiadosti o predÍženie nájomnej zmluvy č. 039 0 21 60 97 na pozemky
a objekt na Botanickej ulici zo-dňa 17. 10.2017 požiadat' o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 039
O 21 60 97.

Touto cestou si Vás dovorujeme požiadat' o súhlas s dlhodobým podnájmom časti objektu
a pozemkov pre športové kluby Klub vodného slalomu Karlova Ves a Klub vodných sportov
Karlova Ves.

Klub vodného slalomu Karlova Ves
Sídlo: Líščie údolie č. 33, 841 04 Bratislava
Zastúpený: RNDr. Branko Illek, predseda klubu
IčO: Thos 57 791
DIč: 2021975637

Predmet podnáimu pre jKlub vodného slalomu Karlova Ves (situaěný plán tvorí prílohu
teito žiadosti):

;cast' ob3ektu nachadza.)uceho sa na parc č 3108 - zast pl a nadvoria o výmere 200,40
m2 k.ú. Karlova Ves na Botanickej ulici,
čast' parc. č. 311 0/5 - ostatné plochy a čast' parc. č. 3111/1 - ostatné plochy o celkovej
výmere 1161,19 rn2 k.ú. Karlova Ves na Botanickej ulici.

*

*

Kmb vodných športov Karlova Ves
Sídlo: Botanická 59, 841 04 Bratislava
Zastúp?
IČO: 1

ený: Michal Šed'o, predseda klubu
73 15 115

DIČ: 2020919505

Kar!oveský špoíový klub, prlspevková organizácia
Janotova i2, 841 05 Bratislava
Ič0. 317 yÍx sí, D?č: 2021344886
Bank. spoj.: 20063148/6500, IBAN: SK 92 6500 000000 0020063 ?48, BIC: POBNSKBA
Tel.: 00421/2/654 12 126, e-maií: ksk@ksk.sk l
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Predmet podnáimu pre Klub vodných športov Karlova Ves (situačný plán tvorí prílohu
tejto žiadosti):

čast' objektu nachádzajúceho sa na parc. č. 3108 - zast. pl. a nádvoria o výmere 241,42
m2 k.ú. Karlova Ves na Botanickej ulici,
čast' parc. č. 311 0/5 - ostatné plochy, čast' parc. č. 3111/l - ostatné plochy a parc. č.
311 0/16 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výrnere 1796,51 m2 k,ú. Karlova
Ves na Botanickej ulici.

*

*

Navrhované podmienky pre podnájomníkov:
Doba trvania podnájmu 30 rokov od zahájenia výstavby novej lodenice. Účelom podn4jmu je
vykonávanie vodáckych športových aktivít športových klubov.
Odplata za celú dobu prenájmu 1,00 €.

Qdóvodnenie:
Karloveský športový klub úzko spolupracuje s oboma športovými klubmi a pomáha im
vytvárat' stabilné podrnienky na ich vodácke .športové aktivity.
Na základe Zmluvy o podnájme č. 28/308/2006 zo dňa 28.11.2006, v znení Dodatkov č. l
prenecháva Karloveský športový klub Klubu vodných športov Karlova Ves na odplatné
dočasné u;žívanie parc. č. 3110/5 - ostatné plochy o výmere 2715 m2 k.ú. Karlova Ves na
Botanickej ulici, parc. č. 3111/l - ostatné plochy o výmere 5530 rn2 k,ú. Karlova Ves na
Botanickej ulici a parc. č. 3108 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 k.ú. Karlova
Ves na Botanickej ulici a objekt nachádzajúci sa na parc. č. 3108 - zast. pl. a nádvoria
o výmere 440 m2 k.ú. Karlova Ves na Botanickej ulici. Platnost' tejto podnájomnej zmluvy je
do zahájenia výstavby novej lodenice.
Využívanie parciel a objektu Klubom vodného slalomu Karlova Ves je na základe dohody
medzi týmito dvon'ia športovými klubmi.
Radi by sme pre oba kluby vytvorili adekvátne a ďlhodobé podmienky potrebné pre rozvo5 ich
športových vodáckych akti'vít, na základe žiadostí, ktoré tvorisí prflohu tejto žiadosti.

?:
1 . Situačný plán rozdelenia objektu a pozemkov na Botanickej ulici medzi dva subjekty

Klub vodného slalomu Karlova Ves a Klub vodných športov Karlova Ves
Inforrnatívna kópia z katastrálnej mapy
Zmluva o podnájme č. 28/308/2006 zo dňa 28.11 .2006
Dodatkov č 1 k Zmluve o podná)me č 28/308/2006 zo dňa 10 06 2007
Žiadost' o uzatvorenie nájomnej zmluvy Klubu vodného slalomu Karlova Ves zo dňa
06.10.2016

Žiadost' o predÍženie nájomnej zmluvy Klubu vodných špoítov Karlova Ves zo dňa
13.10.2016

2.
3.
4.
5.

6.

S pozdravom,

- - - - - - -----------?---------------- ----------..

Mgr. Juraj Kadnár
vedúcÍ KŠK

V Bratislave, dňa 18.10.2017

Karl«>veský šporkový klub, prlspevková organizácia
Janotova 12, 841 05 Elratislava
IčOI 317 71l si, DIč? 2021344886
Bank. spoj.: 20063148/6500, íBAN: SK 92 6500 000000 0020063]48, BIC: POBNSKBA
Tel.: 00421/2/654 12 ?26, e-mail: ksk@ksk.sk l 2(
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í) prenechaní pozemku na dí.'asm uživaiiie v míysle § 663 a nasJ- Občíanmkebo ;íaíonníka a
íwbytových prie.torov v zmyx!e z&ona č I iáft 990 Zb.

Zmluva o podnájííne č. 28/JO8/2(}06

1,
i?

I'

l
l

l

Č}. l
Znímvií# s4raby

Nájoínea' Kaí4úvesk5' jpo«tový klub
JaníM?xwh 12, 841 05 Bratídaya
V 7.a&tťlpení vajúcjm k[ub'u MtŤ0ffilaVora Tkábyťn
/ d'alej len n4jomaa ]
IčOl iivisx 81
Bank. »poj : Patiová í?ank.a. í!. ú . : 20'06J M&'650ů

Podníjoí'nník .Khib voďnÝch šp=or«ow Kar4ova Ves
BoianÍckei 59, Bratim}ava
v z.atůpcni p?dentom klutu i»tíom[rorn čajágim
r' ďalej Uen '.p«rs!}'rá3omnk. /

Ič0: iŤ:i xŠi ?5
Bank spoj. : VÚB Bratisbíva-mesto, ď5 íí . I :}6U4-ůt2!(')2ó(l

či. .íx
I%ídmet zmíuvy

Predmetom m}uvy ie preíííeghanie po«»rúíy»ínnikOsi! dó oupiiitn&o důasméh0
poďríňjrííu nebnuteínost' - par@. r-ís. 310R/D x oJckt ríaebMzajúcí sa na t«jtn parcele a časí:
pííraiel ť 3 } 10/5 a 3 } } l/ } k. ů. Katlova 'í/ea ría Botaaickej ulíi-

Čl. nl
Ih&l Ó !Ip;»b4>% u%Gv&íl?ů

Ná)ornca pre?c{'íáva podíía)oímííkoví do odp!mneho ďočasného uživmttía i»ehnut'aí'ností
uvedené v čl. {l tejto zmluvy za účeioín vykoiiávania fx»rímej čítí»sti, v:estraí'?nčmu
nupo+ííáhgnía mnojtí te?ovýcbovy a špriíu v úíesískej čmsti í3raíisla;a Kar?ova Ves niedz:i jej
ob=čai'íiíií v úblxsti v«ídnýelí šponov

č:». iv
Doba @odnájmu a spósoh zrímnia zínlui7

! . Zmítrva o podnšjnie je tízarvureiíá na ďobu určiiů s plainostaou od I . 1.21)o7 do :'il í 2.2(X»9.
2 Podnájom 'sa končÍ:

a) up?yrgitirtí dohí na kíoru ;sa áoydaal,
b) vy.Ajomnou dohodou obídvaeít 'tmluvnýckí arán,
c.) výpoveďaou :rxs straíq nííjomcu alebo podnjíjoníriíka
dl záxí&oríí h!avííého nájomí?ého pona'u zanU!í aj podnájom.
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3. Nájoínca snób qpovedaa' ziníuvu o podííá)ítíc píed uplyraítím x}oby (x»di}mu ak
čl. }}} tejto za[uvy,poímájoii'iník tížíva danťi ní.lmu«l'nost' yta írý íačel, ako je tm.detmá v čl. }}} tejto za[uvy,

alebo iriú ponisil podmíeíiky tejío zmluq, alebo vo verejnom dujirie
4. Výyúyd' v písomííej forme je nutííé doručří' dihej zí'ííMuúej strgna Výpovedná {eihííla

)e tro3n»sač.na a. zaíne .p{ynut' oá príeuo dŤm rnesíaca nasledulí:ící-ho p0 cíorií?če«ít
výpvdí:, .

5 Dobtíti!tívariisjemo.mépovzájomne)do!íodepraďljt'naďalieobdabíe
či. v

N4om u uUvaame a sp4sob jeho úhraďy.

Kar?oveský šporíorý klub preoecháva nehnv«ernosti uvedeííé v čL íl zm?uvy
podná?oíriiíikovi do cidpíatiíého dočasného uzíshtn?a za eelkové roč:nó ri,%iorhníi Q.00ů,5ík ročne
s tým, ze u podnájoiniíík buďa na svoje iklíidy stai'aía a udr'!'iavaí' prerba§uý objekt m pavc. č.
3í08 ako aj píeaaiatý pozeíuok. Hot'e u's'edetv iiájomaé bu* podíiájomik riájomco'n
uhrádzat' ročrbe vždy dei31J. pnslujmho kalendárneho toku. Podn4ioííínik v>dy ku koíícu
kmlendárnebo roku yedlo5 nájomcovi výkaz srýkonííbých 7í v sůvíslosti s uNvanim
predme«u podnájmu.

čí. íaí
%va a poviniíasti xmlu?vnýeb sžrán.

] . Podnájcímník m zívazuja že píeďnietd neííííutďííosía %íde uJíívat' jba na ůčel uvedeíiý včí. xiÍ te3ío zítí:lu%y iný spasob uživaíífa íííá za následok iíruknje tejlo ZsThllíí++y.
2. Poďi+4jomník je poviriný uhrMut' íkliy spojeiié s užjvaniríí o&jektu j elektňna., vob,

li?yn.,'.
] Podt*jomnik neíaítíie vykoivať stavebm úprmvy í s v%imkou bdnej úďffl.by / ría

preri4aíom objekte bez prí:th:háďzmjúceho písoríníaio sů'hluu píenmjíma«el'aí Mes!skej čaxti
Kxrlííva Ves.

4. POdnájomriík je povi.riííý d(X]ť'JíAvat' R Tempek(ovxt' všeíky 7«Apisy tia oehí'aíiu íriajetk.u,
bvoxného promredía, 7rlíody, vodíých :drojov a udržiavut' pranaiaxý priesíor v čistoí* R V
poriadku.

5. Podrájoínnik sa zhv?jt, 'i-e Klub vodiiých šponov bude organiicíou otvoremu pre
obyvaterov Karlovej !'si a uip«»koji ieh iujeni o členíitvo v k.ksbe.

6. Píe íiíMdež a obyvatďox' Karlovt,j Vsi zorganizuje. podsiájti:mríik akcí.e uveóené v Pri{ohe č.
J tejíc+ zmluvy.

7. Podnatjotnník sa vmhu3e. b= ínmí'oyó mkeíe pre ml.ádež a ohyvaCero'v Karlovej Vsi niiii
uslx»riadayané budů riadne lm»pagmané v Karloveskíxi veslníkíi a vorne pr'lmupíió
eihyvaterorn Kar[ovej %íasí.

8. P«'+dnájamn[k xprístupni p«eíiíijaté priesíoíy a mje lechíiické a socíaíne zázeniie pó
ííkciácl'i, orgiíízovaných Kar?ovcskýín $onovýrví klubom a v spa!upráci íi Karloveik%
ípmt%ín k{uboni. Prí organizovmní vodécky'ch akeii piiskytne bezplmtne zoďpovedajúc.e
ína[eriálííe vy!?averíie a odbonié inš'íruktorské zab=ezpečeníe.

9. P«.ídíítájon'íník bu«je r«:š,pek'íovak' výstavbu eyk[ís{'ického eh'cťník:u' ce.z. p=ar?«lu č. 3 I.'N).?5 a
Jffil I/O, ktcc'ý s'ybuďuje iiiestská čast' Karlo*a Ves v s.pohípí'áci s Povodiiii Díinaja i p
Bíatiílava.

10. Podídjonínik u zavazuje, 'le bez sůblasu Mesukej míj Karlova Ves aní parec{u, ktorA je
preirietoni poďiiájniu, aní hnutďní: a oek'miííerríé píeJmeíy na teito patcele nebude
praníilrnat' za finančaú úhra«lu.

! % Podnx3úmník bol oboznameny =i rchmckvm a funkčo)in'í %l&% úm praíre[u liodnígmuPodrtájí
Poďnájii"2 Poďna)omí>+k sa 7a%a!IZUJ« %lh po.aarnveh pveí3pvsos' v>bavít prina3su tam hasmcxmí
pristrojníi. ďhlei je posjnný oziiačit' miesla íno».nťabo vzniku q!latu iahtíl'kaíiíi .,Miesto so

í
l

l
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zvyšenym pozlarrr}? nebe?pt%-'%'i> ssx" P 'ar h S-- % ae e3i='?í?ns í.ír:ít mfnovte o'?uzvy enym y«x ,zdpovedt» za pobíu'úu ocbtanu častí o}4e!.ra vort su prtJta«xom zínhni o p«Ána3rre" -' --'-'4-ú«» wríhwAns-'m nnůkťům ktOf'V %'jjukn'(zxx5pove tííu za13 Podím)omník )e todpovedny za škodi spÓsobene pnpadn'vrn @oťarom, ktoty vmikne Vt« --- .,.,x..bt,vhmí* iíítho ieho číenov, čí osčSb,Podím)omní )ez poípreíbaQyeh pneiatorocli, aíebo aí'eátí vínou podnía)oínrííkm aíebo )eho číenov, čí osčSb" ' -- -- -- htsAmunú Půdóa}ón!nlk {e půVtnn)preíbaQye pneia oíot ,ktoí? uinořnií vslup «lO ob)ekiu kiory ína v podnaBíne Podúa)omník 1e povítíny- --x - -- =s,,..,- * íí, nhvxíiím v orenaíatíyí,h pnessotochktoíayín uino m v«udodvmavať uííar«enía zakona o požiatn*) oelírane a )e povíííq v prena)aíych pnmaotochas - t - cq ,.a-,n« ? 176/MR5 ?lv v zí»eí?ídodr5avaťuííar«eníazaxoííaopoíhi*iiis),,..,...--J-í- . , , ? .zabezpečít' úlohy pomarwj oehiíiny poď?'a ! 6 a §7 zJikoíta č. f26/19R5 Ztíí., v zííeí?i
íiffikorueh zrmeií ía doplnkov.14. Preíjrnet podnájím odovzdá ijon»a poďffljomn&oví y,apissíičííe.

či.vu
ZávertNíié iistanovenisí.

i pre pííiime pomer) iiía?pyav.er+itoucto??zrríl::vou pí,atiMía&;p.r,isíu,anh:ůuss:L7h vl,enrú='a oOrobav:avnsmkeebon,Pre píivne pomer) fieu.prjlVeT+e tOt}íO Qluuvvu y- ==. ,..-.--.- ....... .. .zmkonika a mkona č. 1 }6/] íoo zb. o ú')me a podnájnt nebytosych prie«orov, v zríení
í»skgích ;rraieíi a ďop4nkov
Zínlusrh ímdobuda platnoa díiciín JeJ %pismnía obídí,oíííb zm{umyrcu stranamí" - - -k - úJh-r Vw!s=v*í Viuí R') 7.niluv.h u o a p a noZítílusia obsahíi)e pnmokmu e 1 ( hJí,oe por»adaíiá pí'íe abyvate{ov Kaclovc) Vs:i) s píi»ohu č 2-i - - í--x-xr-yníssíís lí íííhotoveíiá s í%'o;'a' tíetmuíďriosii), 'je ííyhotbveíiá v tí:3.. .Zítíluva «)bsahí4)e pOíOtWu c. í l.ru»wc. ys+=--...- ., ..-.
(Geoínarieký píÁíi y zmluve í3otknutýeh pc+zeíííko(Oeoínarie v p íuirovnopísoch, z kmorycb 2 obď#l ngiorn? , 1 podna)ommk a 2 MČ Kaxlov'a Vao - o ---ž h- v=- qúía=íi«- v'Rlůmna dohodrovnopísoch, z kmoryc o n ,D«xjaík) teBto zsnluvy y, možne srykorui'{ tba ííú zak}aďe v's?omne3 dohody obidsoeh

- i-!- k--x.--*s »m{íívía4. D«X}aí'.kY teBtO zn?iuvy yx íuvy*.is -y-=-=-= --- ..- .mluvných strán a to písoíní'íou romou - díx?aíkoííí v íejtí'í zm{uííc.

i
i

Í
)

l

l
l

č.i,víli.
'Vyj,.a+dren?* súhlasu píae.a@j,iínmtel'a.

/ av'xtnya{e-zAkom :'- %-1 (Jl900 Zb. i
j

S uyíeclenuu mdusrou sí:ií'ílasám
Holíý!;i'?T!:

.íaosla lí%4č. Kestsíaosla .Xč. Kadovú Ves

%' BratíJave, dňa .? , ??.
'2 8 WV. m

V Tlratislave dí'ía .???

ij}5y@%ý %@íňšMl 'kh»
?aul,.12

č%
?yi4j0?

t

č> ='-';/ Cl ';'t'
- -.- é.
podn4omník

',.2



í
Dodmtok A 1

k Zaduve o podJiam« 4. 28/€kR/2H6

(l pea«baríí po;?ku u díťasné u;tťvaaie v ,tmyile § 663 a nasl. Obč.imkeho yJlko?a a
nebytových prmsiorov v zmyx}e zJhkona «.. 1 16/ 1990 Zb.

čí,i
Zailuvné ?ny

Níkjomeai Ku»o«eský «p*rtový klwb
Janotova 12. 84 05 Bratis[ava
* ?peíd vedúcŤm klubu ?s&omlavom Tkáčoín
/ d'aiej aen mjoxm /
xčo:iiyriÍsx
Dlč: :xozx.íush
Bbnk. spoj.: Po5Aovábanka. č. 4: 2006314a/6500

P«xWjomíík: Kbíb vodtíýck Npedov Kmržovm %'es
Botanícká 59, Brattalí'ya
v zíiv@zť prezmntonx kkíbu Lubornóm č*jágim
/ ďalej k

Ič0: N73
Isi podn4jonuťk /

151 15
Buk- ?j:,,: V[:=aB Búti'alava ?- meso,. č. íl.: '126'.l34J)12m20«)

3nluvné slraíny u ?]i rm týehto ;meuácb í7anluvy o pc+?jme (!. :J!/3ůWOO6 zo dha
28. l } .2€í4)8 o po?jrrie pazankov pm'c. čXs. 31 í0/5, 3111/1 a =ffijektu nac?ajúcet»o u m
ymc. číffi. 3108 k. ů. Karlova Va na Ba?ck: uhici:

či. NI
N"redra*t zmdwvy

znie nasleí!ovtte:

<'=l,

mie nas%ea3osaííe:

1. Zín?uva o podí?ájme sa pred?c na obďobie d I.6J«8 n* dobm áo zab4ani.a výs7by
uovej íodenjea.

2. Poím4iomi sa korňď:
m) upl>'nutím ííby na kkiru boí dohodríuty,

zo ma 27.5.2(}ů8 v r4me pozemky - pareelu č. 3 ) I{)/5 - ost. píoáy o výtnete 2715 rra.
paroelu č. 31 l ]/l -= ost. pNo&y o v9rnete 5530 rn2 aparcelta č. -310g- -- zaat. p}oehy
n ?voria o s5'mete 440 m2, zíapís? v katmstri mhraulel"nosti t.ú. Bratislava - Karlovm
Veg m LV e. 27 astavebný objekí Toebniee ys'viený na psze. (!. J?O!l uphaný v
v kxbM nehnutertíod k.ú. Bratísjava ?- Kat{ova Ves M LV č. 46.

2. Precbnevrn zmiuvy je píneehaníe podnájoniníkoví *i odp[atné'íx+ doí?ho už[vanía
paxc. č. 3 ílO/5 - ost. p{ochy o výrnete 27U ť, pageíu č. 3111 /1 - «iat. ploehy o s%s«m
553.0 m2 a pareelu č, 3 5 08 - zaísž. pleáy a '?w»ria. o výmete? 44Ci m2 í sta.vebný obJekt
loderiiee postavený na parc. č. 3 }08 k .ú. Bratislava - Kar!ova S'es w ?jekej ul'icí.

čL tv
Doba podu4mu s tpas*b iuJsil* ?uvy

EE



c) ímThatím výmvby noveJ lodeniee ím patc. číslo 3 NO8
d) saffloveďon zo sbany riéjomeu akbo píxbájomb

nájomca mbže vypovedd zínluvu o podn4me pred up?yííut{m ?y podííií'jmu:
* ak pod?jornn4k dva píícnajat6 pozernky a í?ůrmí aíi imý (ól, ako

je uveíbné Včí. }u Zm}sry opímájríie č. 2t/]O&'2ůC)6 hez 'pjsorííína»
súblasu ííájomcu,

«» vpíipde 'zmeay vla.qtrííahi'a k pm?ajatéínu pozamku 2 důvoďu priznanít
vlffiie=tvíí opráv?ej osobe v ráínci reThtučmho kaí?a,

* ů dój& z tnýeb vůkrýá d6v«xlov (komplexnosta využjíia ůzemía veq.
vme3rtý áu3em, ktotý hklan4e rnestská ewgf) ku zía?ene vydi('ia poííe?

* ak pienaj{?r 'má?e o ínoin využítí prenajaí.ýeh púzaaíkúv a ohjektu.
'Výyx»veí! vpisornnej forme jc nutné doručit' drubej zrnJuvmj ímua. Výpovabíá
Jeh'eih j« dvojríw? aza? plyaúť od prvého dřía ríTheÁú5kek» meííiaca fi
doruč«ni výpovede.

e) zánikom hlavn4ho íThjamého 'pomeem meúhi Karloíííesk% šponoíííýtn kíubom
a MesUkou ča«"ou Braxmlava - Karlova Va zaniká 4 poíí!náiom.

či. ví
Pn!vm s poííuiomtM zniluvnýeh strÁím,

Dopíňajú sa t%íao mvé á$:

15. Poí?or? mamnAe vyuBvd preb« nd}jmu m úče3y usklíí&ania motorov4 61'í»v
sv%mkou maxi? dvoeh záe?h mo«círových člnov, potre€?ných pri
zabezpe?ovaní vodáek7ch akcíí pob4?.

R+. Podnájeantiík umo%- snpÝ3wt-m tomto 'ínxmú av príslubýeh zmiadaíiacb činnost'
vk6? klubom v«xbýc?í špomv, okran íínotorových člnav.

Teí'tto dodttok je vyhomvený s' &iestieb mvnopisocb, 3'ň rovnopiíiy pre preíxaiíma'vra,
jedan pre nájoírieu n ja!an pra podnájortuíÁkm.
'Tento-ťb?k r?búda pmatnomt' ? podpísania obi*orní ztn!uvííýí'ni s€ranami,
účíunost" &om l .s.zoog a tvorí naxl&Mternú sáčaať Zmluby o po«ií'íájme č. 28/34)8/XM)6.
OttaiíÁ usíanovenía zmluvy zostávajú naz?eené.
Tmto doíhiok bal ?žkm ;aníuvného vďahu preč}amný mr+a nak sí5hlasu
s ?ut%í pabnienkmi yxh%'ísaný.

Vyjad?Me s*hlmtu pr«aJmatel%.
/vmymlígzákomč.ll6/j9907:b.;í :

Á)
Ittg. Iveta,Hí.mulíková

=mr«»'mm Mč Karlova Ves

!' uve&nou :mluvou súhíastm

V Bratimve k .aÍC.G., hy4,
Kadam@ ? u

.h«da«* uk 12.
»lW?

?'T'

ía
?li%' ?

nAjomeí poíimjoí?
'1

' l'

V Bratkaíave íiňa

3'-(



x?xv ' Klub vodneho slalomu Karlova Ves
sidlo: Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava

lodenica: Botanická 59, Bratislaya
IčO: 3085 7791, DIč: 2021975637 banka: Slovenská sporiíel'ňa, a. s. Bratislava, č.ú.: 0?79067220/0900

tel. (B.Jllek): 02/ 6382 8953, mobíl: 0902 299 675, www.kvskv.sk, e-mai?: bríínko.illek@gmail.com

Karloveský športový klub
Janotova 12
845 05 Bratislava

V Bratislave, 6. 10. 2016

Vec: žiadost' o uzatvorenie nájomnej zmluvy

V zmysle predbeiého ústneho dohovoru a na záklaďe uznesenia Miestneho zastupitel'stva Mestskejěasti BratislavafKarlova Ves č. 13 7/2007 Vás žiadame o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť ob5ektu
loďenice a prirahlého areálu.

,JE[yap,gvKíí.ib yodrT4»ho"'sla'4omu
Karlova Ve's

LíWie úek+lie 33, BraffsJava
Ič0: agssrm PSč: s4i"o«

7
RNDr. Branko Illek

štatutár klubu

1

:šS-



Klub vodných sportov Karlova Ves, Botanická 59, 841 04 Bratislava

Karloveský sportový klub
Janotova 12
841 05 Bratislava

Bratislava 13.10.2016

Vec: Žiadost' o predmenie nájomnej zmluvy

Nakol'ko sa blíži termín začatia výstavby-no+ej budovy lodei?ňce a podl'a dodatku k
nájomnej zmluve je doba nájmu do začatia výstavby, žiadaine o predíženie nájomnej zmluvy.

Areál lode'riice iižíva-KVš KV od roku 1975 (v toi'n čase-TJ BAZ). Ešte v roku 1991a sme
mali areál zapísaiiý vo vlasti?iíctve a si zmysle zákona žiadali magistrát o vysporiadanie. Bol'mžial:
zo strany magistrátu neboli podniknuté žiadne kroky a areál sa stal majetkom mesta. Od založenia
KšK sme mali nájomné zmluvy vždy na dva roky a zmluva sa obnovovala. Od roku 2008 je
dodatkom doba nájmu do začatia yýstavby.

Počas všetkých uplynulých rokov sme sa starali o celý areál a údržbu, a opravy budovy na
vlastné náklady. Rekonštrukcie lodenice po povodniach v rokoch 2002 a 2013 boli náročné, ale
zvládli sme to vlastnými silarni. Vek a povodne sa podpísali na stave budovy. V roku 2014 sme do
opravy dali 20 000 EUR. V blfzkom čase si budova vyžiada aj d'alšie nákladnejšie opravy.
Vzhl'adoin na to by bolo dobré, aby doba nájmu bola č0 najdlhšia, aby sme vedeli zabezpečit'
dostatok prostriedkov a pripravit' postupnost' opráv. Dllišia doba nájmu porn«5z,e aj stabilizovat' a
rozšírit' členskú základňu a rozvíjat' činnost' KVŠ v prospech Karlovej Vsi.

Sme si vedomí všetkých povinností a rizík spojených so stavom budovy a s dlhodobým
prenájmom a navrhujeme, aby doba nájmu bola aspoň na 30 rokov.

Za kladné vybavenie žiadosti d'akujeme.

S pozdravom

? ' i4o?]'>.

MiclíalŠed'o Xr.5-?'í.Q7.,«?'l',-
štatutárny zástupca '- = a

tel.: 0901 703393

I O: 17315115
DIČ: 2020919505

Banka: Tatra bm*a a.s.
číslo ťičtu: 2622792144/1100

Z(:


