ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0299 12 00
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom CSc., primátorom mesta
peňažný ústav: VÚB Bratislava - mesto
číslo účtu: 1368287251/0200
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a

nájomca:

Bratislavské bábkové divadlo, príspevková organizácia
so sídlom: Dunajská ul. č. 36, 811 08 Bratislava
zastúpené: Ing. Jánom Brtišom, riaditeľom
IČO: 00 164 879
IČ DPH: 2020830009
peňažný ústav:
číslo účtu:
(ďalej len „nájomca“ alebo spolu „zmluvné strany“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu
o nájme pozemku v areáli na
Dunajskej ul. č. 21
v Bratislave

Čl. I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok
časť z pozemku parc. č. 8667/2, ostatné plochy vo výmere 4952 m2, nachádzajúceho sa
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto v areáli na Dunajskej ul. č. 21. Pozemok je zapísaný
v Katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu pre obec Bratislava I – m. č. Staré Mesto, katastrálne
územie Staré Mesto na liste vlastníctva č. 1656 (ďalej len „predmet nájmu“). Predmet
nájmu je zakreslený v kópii katastrálnej mapy, ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu č. 1 tejto
zmluvy.
2. Prenajímateľ vyhlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu žiadne
ďalšie vlastnícke, reštitučné prípadne iné práva k cudzej veci, alebo nájomné práva, alebo
akékoľvek práva tretích osôb.
3. Účelom nájmu je program pre deti k MDD v dňoch 31.05.2012 až 01.06.2012.

4. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto
zmluve a v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu.
Čl. II
Doba nájmu
1. Nájom je dohodnutý na dobu určitú a to v dňoch od 31.05.2012 do 01.06.2012.
Čl. III
Nájomné
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
dohodou zmluvných strán vo výške 1 EURO (slovom jedno EURO) za celú dobu nájmu.
Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné do 10 dní od podpísania tejto nájomnej zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami na účet prenajímateľa vedený vo VÚB Bratislava – mesto,
číslo účtu 1368287251/0200, variabilný symbol 0883029912. Nájomné sa považuje za
zaplatené dňom jeho pripísania na účet prenajímateľa.
Čl. IV
Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy
1. Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek dohodou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy bez
predchádzajúceho písomného upozornenia v prípade, že nájomca
a) užíva predmet nájmu, alebo jeho časť, v rozpore s účelom nájmu podľa tejto zmluvy
b) dá predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu alebo inej dispozície tretiemu
subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
V prípade odstúpenia od zmluvy prenajímateľom sa zmluva ruší dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy nájomcovi.
Čl. V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca užívajúci predmet nájmu preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako
vlastníka, vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa
najmä ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení noviel), hygienických predpisov (zákon č. 272/1994 Z.
z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších a vykonávacích predpisov), ochrany majetku,
tvorby odpadu (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) a pod. a v plnej miere nesie zodpovednosť za ich
prípadné porušenie. Nájomca užívajúci predmet nájmu rovnako na seba preberá všetky
povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, vyplývajúce z platných všeobecne záväzných
nariadení mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, týkajúcich sa najmä udržiavania
poriadku a čistoty a pod.
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2. Nájomca sa zaväzuje prevziať a dodržiavať za prenajímateľa ako vlastníka objektu
povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi. Nájomca preberá na seba zodpovednosť a zodpovedá za
dodržiavanie všetkých primeraných a potrebných opatrení na zachovanie bezpečnosti
a ochrany zdravia osôb, ktoré sa v čase nájmu budú nachádzať v predmete nájmu, ako aj
opatrenia na ochranu majetku nachádzajúceho sa v predmete nájmu.
3. Nájomca sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto zmluvy prezentovať značku Hlavného
mesta SR Bratislavy.
Čl. VI
Podnájom
1. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, alebo
inej dispozície tretiemu subjektu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prenajímateľa.
Čl. VII
Doručovanie
1. Prenajímateľ doručuje písomnosti sám alebo poštou. Prenajímateľ môže podľa potreby a
okolností doručiť písomnosť aj prostredníctvom mestskej polície.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti týkajúcej
sa právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo na jej základe a právnych vzťahov
súvisiacich s touto zmluvou (ďalej len „písomnosť), bude miestom doručenia nájomcu
a) sídlo nájomcu Dunajská č. 36, Bratislava alebo
b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu zastihnutá.
3. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
podľa odseku 2., bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to
aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou prenajímateľovi ako písomnosť
nájomcom neprevzatá; v tomto prípade sa za deň doručenia písomnosti považuje tretí deň
nasledujúci po dni uloženia na pošte. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa nájomca o tejto
skutočnosti nedozvie.
4. V prípade, že nájomca bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená
dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy 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.
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2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
formou písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a
2 pre nájomcu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a
obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zák. č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a
zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

.
V Bratislave dňa 15.5.2012

V Bratislave dňa 24.4.2012

.......................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc v. r.
primátor hlavného mesta
SR Bratislavy

......................................................
Ing. Ján Brtiš v. r.
riaditeľ

Príloha: č. 1 Kópia katastrálnej mapy - neoddeliteľná
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