ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU þ. 07 83 0561 11 00

Zmluvné strany
PrenajímateĐ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. þ. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáþnikom, CSc. primátorom mesta
peĖažný ústav: VÚB Bratislava - mesto
þíslo úþtu: 1368287251/0200
IýO: 00603481
DIý: 2020372596
(ćalej len „prenajímateĐ“)
a
nájomca:

Divadlo Aréna
sídlo: Viedenská cesta þ. 10, 851 01 Bratislava
zastúpená: Mgr. art. Jurajom Kukurom, riaditeĐom
IýO: 30777810
DIý: 2020809450
peĖažný ústav: OTP Banka
þíslo úþtu: 8296125/5200
(ćalej len „nájomca“ alebo spolu „zmluvné strany“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle zákona þíslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nasledovnú zmluvu o nájme nebytových
priestorov v objekte
na Koþánkovej ul. þ. 1
v Bratislave
ýl. I
Predmet a úþel nájmu
1. PrenajímateĐ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok
nebytové priestory o ploche 360 m2 nachádzajúce sa v þasti stavby bez súpisného þísla
na pozemku parc. þ. 5222/34 na Koþánkovej ul. þ. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka (ćalej
len „predmet nájmu“). Pozemok parc. þ. 5222/34 nie je vo vlastníctve prenajímateĐa.
2. PrenajímateĐ vyhlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateĐa neviažu žiadne
ćalšie vlastnícke, reštituþné, záložné prípadne iné práva k cudzej veci, alebo nájomné
práva, alebo akékoĐvek práva tretích osôb.
3. Úþelom nájmu je sklad Divadla Aréna.
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4. Nájomca sa zaväzuje užívaĢ predmet nájmu výluþne na úþel dohodnutý v tejto zmluve a v
súlade s predpismi, ktoré sa vzĢahujú na predmet nájmu. Za nesplnenie tejto podmienky
si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR a to za každý aj zaþatý
deĖ trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súþasne zmluvnú pokutu podĐa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiĢ na základe prenajímateĐom zaslanej faktúry.
5.

Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, nakoĐko tento v þase
uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy užíva bez právneho dôvodu.
ýl. II
Doba nájmu

1. Nájom sa dojednáva na dobu neurþitú a zaþína dĖom úþinnosti tejto zmluvy.
ýl. III
Úhrada za nájom a spôsob jeho platenia
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona þ. 18/1996 Z. z. o cenách
dohodou zmluvných strán vo výške 5,00 EUR/m2/rok za priestory o ploche 360 m2 t. zn.
celkove vo výške 1 800,00 EUR (slovom jedentisícosemsto EUR) roþne.
2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzaĢ nájomné štvrĢroþne, vždy do 15. dĖa prvého mesiaca
príslušného štvrĢroka vo výške 450,00 EUR na úþet prenajímateĐa vedený vo VÚB
Bratislava - mesto, þ. úþtu 1368287251/0200 variabilný symbol 0783056111.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímate je oprávnený meniĢ každoroþne k 01.04. (od 2.
štvrĢroka príslušného kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v nájomnej
zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne
predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári
nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného prenajímateĐ oznámi nájomcovi písomne,
zaslaním doporuþenej zásielky na adresu podĐa ýl. VII ods. 2. tejto zmluvy. Zvýšené
nájomné sa nájomca zaväzuje platiĢ za obdobie od 01.04. príslušného kalendárneho roka
v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto nájomnej zmluve. V prípade, že
oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doruþené po splatnosti nájomného za 2.
štvrĢrok príslušného kalendárneho roka, nájomca sa zaväzuje zaplatiĢ rozdiel medzi
pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od
doruþenia oznámenia.

4.

V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie
obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený urþiĢ
prenajímateĐ sám; prenajímateĐ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohĐadávku.

2

5. Všetky platby podĐa tejto zmluvy sa považujú za uhradené dĖom pripísania na úþet
prenajímateĐa.
6.

Nájomca sa zaväzuje zabezpeþiĢ si na vlastné náklady dodávku a meranie všetkých
služieb spojených
s nájmom vrátane zabezpeþenia odvozu a likvidácie odpadu,
upratovania v okolí objektu, zimnej údržby a pod., ktorých dodávku/poskytovanie
vyžaduje užívanie predmetu nájmu, a to samostatnými zmluvami uzatvorenými
s dodávateĐmi týchto služieb.

7. Ak nájom zaþne v priebehu mesiaca, vypoþíta sa alikvotná þasĢ nájomného tak, že denné
nájomné, þo je 1/365 roþného nájomného, sa vynásobí poþtom dní odo dĖa zaþiatku
nájmu do konca príslušného kalendárneho štvrĢroka. Takto vypoþítané nájomné sa
nájomca zaväzuje zaplatiĢ na úþet prenajímateĐa do 15 dní od úþinnosti tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoĐvek platbou podĐa tejto
zmluvy do omeškania, zaväzuje sa zaplatiĢ zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo splatnej
dlžnej sumy za každý deĖ omeškania. PovinnosĢ nájomcu platiĢ úroky z omeškania podĐa
§ 517 Obþianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
9.

Nájomca sa zaväzuje zaplatiĢ zmluvnú pokutu podĐa tejto zmluvy aj v prípade, ak
nezavinil porušenie povinnosti.

10.

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateĐ je oprávnený domáhaĢ sa náhrady škody,
ktorá presiahne zmluvnú pokutu.
ýl. IV
Ukonþenie nájmu a odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany môžu ukonþiĢ nájom kedykoĐvek dohodou.
2. Zmluvné strany môžu písomne vypovedaĢ túto zmluvu kedykoĐvek podĐa § 10 zákona þ.
116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu, priþom sa dohodli, že
výpovedná lehota je tri mesiace a zaþína plynúĢ od prvého dĖa mesiaca nasledujúceho po
doruþení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateĐ môže okamžite odstúpiĢ od tejto zmluvy bez
predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoĐvek ćalších záväzkov voþi
nájomcovi ak:
a) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo
b) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté
o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívaĢ predmet nájmu, alebo o odstránení stavby.
V prípadoch odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší dĖom, keć prejav vôle o odstúpení
dôjde druhej zmluvnej strane v súlade s ýl. VII ods. 3. tejto zmluvy. Na tieto prípady sa
vzĢahuje postup podĐa ods. 5. a ods. 6. tohto þlánku.
4. MožnosĢ odstúpenia od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán podĐa príslušných
ustanovení Obþianskeho zákonníka nie je týmto þlánkom dotknutá.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaĐ nájomca po skonþení nájmu podĐa tohto þlánku
neodovzdá predmet nájmu prenajímateĐovi najneskôr do 3 dní po poslednom dni nájmu,
má prenajímateĐ právo požadovaĢ od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za
každý aj zaþatý deĖ, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdaĢ, a to až
do skutoþného odovzdania a podpísania protokolu o prebratí predmetu nájmu
prenajímateĐom. Nájomca sa súþasne zmluvnú pokutu podĐa predchádzajúcej vety
zaväzuje zaplatiĢ. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti zaplatiĢ
prenajímateĐovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapoþítava.
6. V prípade porušenia povinnosti podĐa ods. 5. tohto þlánku, má prenajímateĐ tiež právo
vyprataĢ predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiĢ zariadenie,
prípadne tovar, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú, do úschovy. Za týmto úþelom je
prenajímateĐ oprávnený :
a) vstúpiĢ do predmetu nájmu spôsobom primeraným okolnostiam, t. zn. v prípade potreby
aj za pomoci odstránenia prekážok (výmena zámkov a pod.),
b) zabezpeþiĢ prerušenie dodávky elektrickej energie, vody prípadne iných médií do
predmetu nájmu.
ýl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Protokol o stave predmetu nájmu (ćalej len „preberací protokol“) vyhotovia a podpíšu
zmluvné strany najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia úþinnosti tejto zmluvy
a to v termíne dohodnutom zmluvnými stranami pri podpise tejto zmluvy. Preberací
protokol bude podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
SúþasĢou preberacieho protokolu bude zoznam zariadenia a vybavenia predmetu nájmu
a popis technického stavu predmetu nájmu ako aj zariadenia a vybavenia nachádzajúceho
sa v/na predmete nájmu.
2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdaĢ prenajímateĐovi najneskôr do 3
dní po poslednom dni nájmu; v tomto termíne zmluvné strany podpíšu protokol o
spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom prenajímateĐovi.
3. Nájomca sa zaväzuje realizovaĢ opravy predmetu nájmu výluþne na vlastné náklady a na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateĐa.
4. Nájomca nie je oprávnený poþas doby nájmu vykonávaĢ odpisy z predmetu nájmu a
odpisy z technického zhodnotenia.
5.

Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavaĢ predmet nájmu v stave, ktorý je
v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia.
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateĐa ako vlastníka objektu
vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku
požiarnej ochrany - povinnosti vyplývajúce zo zákona þ. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v platnom znení, najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku
hygieny, bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona þ.
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124/2006 Z. z. o bezpeþnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona þ. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. a z platných všeobecne záväzných
nariadení Miestneho zastupiteĐstva mestskej þasti Petržalka týkajúcich sa najmä
udržiavania þistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby a Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy þ. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
6.

Nájomca sa zaväzuje bez zbytoþného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene došlo,
oznámiĢ písomne prenajímateĐovi každú zmenu týkajúcu sa svojej právnej subjektivity
(ako napr. zmena právnej formy, zmena štatutárneho zástupcu, zmena sídla a pod.), ako aj
iné skutoþnosti, ktoré by mohli ovplyvniĢ nájom.

7. Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto þlánku nájomca zodpovedá v plnej výške za
škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla.
8. ZodpovednosĢ za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. þasti prvej a druhej
hlavy Obþianskeho zákonníka.
9. Nájomca sa zaväzuje umožniĢ prenajímateĐovi bezodkladný vstup do prenajatých
priestorov najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania úþelu a
podmienok nájmu a pod..
10. Nájomca sa zaväzuje uzatvoriĢ a po celú dobu nájmu udržiavaĢ na vlastné náklady v
platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývaĢ nasledovné riziká:
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho þinnosĢou v
predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd na predmete nájmu);
b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku (aj zabudovaného) nájomcom proti
živelným pohromám;
c) poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím a
rizika vandalizmu.
ýl. VI
Podnájom
1. Nájomca nie je oprávnený prenechaĢ predmet nájmu, alebo jeho þasĢ, do podnájmu, alebo
inej dispozície, tretiemu subjektu.
ýl. VII
Doruþovanie
1. PrenajímateĐ doruþuje písomnosti sám, poštou alebo iným vhodným spôsobom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doruþovania akýchkoĐvek písomností týkajúcich
sa právnych vzĢahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, bude
miestom doruþenia nájomcu:
a) adresa nájomcu uvedená v záhlaví tejto zmluvy, alebo
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b) miesto, kde bude osoba oprávnená konaĢ v mene nájomcu, zastihnutá.
3. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosĢ prenajímateĐa podĐa odseku 2.
tohto þlánku doruþená do miesta doruþenia podĐa odseku 2. tohto þlánku, bude považovaná
za doruþenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to aj v prípade, ak táto písomnosĢ bude
vrátená poštou prenajímateĐovi ako písomnosĢ nájomcom neprevzatá; v takomto prípade
sa za deĖ doruþenia považuje deĖ vrátenia zásielky prenajímateĐovi. Uvedené platí aj
v tom prípade, ak sa nájomca o tejto skutoþnosti nedozvie.
4. V prípade, že nájomca bezdôvodne odoprie písomnosĢ prijaĢ, je písomnosĢ doruþená
dĖom, keć jej prijatie bolo odopreté.
ýl. VIII
Vyhlásenia a záruky
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaruþuje sa prenajímateĐovi, ktorý uzatvára
túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dĖu podpisu tejto zmluvy:
1.1. nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podĐa zákonov Slovenskej
republiky , podpisujúci je osoba oprávnená konaĢ v mene nájomcu a nájomca nemá
žiadne dcérske spoloþnosti;
1.2. nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo štatutárnym orgánom alebo treĢou osobou
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí;
1.3. nájomca nebol ako právnická osoba zrušený þi už likvidáciou alebo bez likvidácie
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto úþelom;
1.4. proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekuþné ani iné konanie o výkon rozhodnutia,
alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byĢ akékoĐvek peĖažné
alebo nepeĖažné plnenie, alebo iný právny záväzok na Ģarchu nájomcu, ktorý by
mohol zmariĢ alebo sĢažiĢ plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. V prípade, že sa akékoĐvek vyhlásenie alebo záruka podĐa ods. 1. tohto þlánku ukáže ako
nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovaĢ za hrubé porušenie tejto zmluvy,
oprávĖujúce prenajímateĐa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiĢ, ako aj oprávĖujúce
prenajímateĐa požadovaĢ od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.
ýl. IX
Osobitné ustanovenia
1. Úhradu za užívanie predmetu nájmu za obdobie od 1.5.2009 do 30.4.2011 vo výške
3.600,00 EUR a od 1.5.2011 do dĖa predchádzajúcemu podpísaniu tejto zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami vo výške 150,00 EUR/mesiac nájomca uznáva ako svoj dlh voþi
prenajímateĐovi þo do dôvodu i výšky v súlade s § 558 Obþianskeho zákonníka a zaväzuje
sa ho zaplatiĢ do 30 dní od podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
V prípade, že nájomca už uhradil þasĢ dlhu, zaväzuje sa zaplatiĢ prenajímateĐovi rozdiel
medzi skutoþne zaplatenou þiastkou a þiastkou vypoþítanou podĐa predchádzajúcej vety ku
dĖu predchádzajúcemu podpísaniu tejto nájomnej zmluvy.
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ýl. X
Závereþné ustanovenia
1. Tento nájom bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteĐa podĐa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Slovenskej národnej rady þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona þ.
504/2010 Z. z. uznesením Mestského zastupiteĐstva hlavného mesta SR Bratislavy þ.
139/2011 zo dĖa 26.05.2011.
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsĢ len na základe vzájomnej dohody
formou písomného dodatku, alebo keć to bude vyplývaĢ zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Pre právne vzĢahy touto zmluvou zvlášĢ neupravené platia ustanovenia zákona þ. 116/1990
Zb. v znení neskorších predpisov, príslušné ustanovenia zákona þ. 40/1964 Zb. Obþiansky
zákonník a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoĐvek sporov z tejto zmluvy alebo na
základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za
použitia slovenského práva.
4. PokiaĐ sú v tejto zmluve alebo jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medziþasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo þi nepriamo
nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami. považujú sa
tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli
zmenené, opätovne prijaté alebo priamo þi nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne
predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie
tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúþinným alebo
neaplikovateĐným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú
platné a úþinné, zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiĢ neplatné alebo neúþinné
alebo neaplikovateĐné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne
zamýšĐanému úþelu neplatného alebo neúþinného alebo neaplikovateĐného ustanovenia
a to v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dĖa doruþenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 7-mich rovnopisoch s platnosĢou originálu, 5 pre prenajímateĐa
a 2 pre nájomcu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, preþítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a
obsahu žiadne výhrady, þo potvrdzujú vlastnoruþnými podpismi
7. Táto zmluva nadobúda platnosĢ dĖom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
úþinnosĢ dĖom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podĐa ýl. I ods. 1. zákona þ. 546/2010
Z. z., ktorým sa dopĎĖa zákon þ. 40/1964 Zb. Obþiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĎĖajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a
zákona þ. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
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8. Zánikom úþinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá úþinnosĢ ýl. IV ods. 4. a tých ustanovení
zmluvy, ktorých úþinnosĢ podĐa tejto zmluvy a/alebo vzhĐadom na ich povahu má trvaĢ aj
po ukonþení úþinnosti tejto zmluvy. Uvedené platí aj o tých ustanoveniach zmluvy, ktorých
úþinnosĢ podĐa tejto zmluvy a/alebo vzhĐadom na ich povahu má vzniknúĢ a/alebo trvaĢ
aj pred zaþiatkom úþinnosti tejto zmluvy

V Bratislave, dĖa 30.6.2011

V Bratislave, dĖa 20.6.2011

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

...............................................................
Mgr. art. Juraj Kukura, v.r.
riaditeĐ

Prílohy: þ. 1 - Uznesenie MsZ þ. 139/2011 zo dĖa 26.5.2011 - neoddeliteĐná
þ. 2 - Kópia katastrálnej mapy - neoddeliteĐná
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HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie nájmov nehnuteĐností
TU

Váš list þíslo/zo dĖa
Naše þíslo
6. 6. 2011
MAGS OOR/44587/2011-295281

Vybavuje/linka

Bratislava

PhDr. Šikrová/133

8. 6. 2011

Vec
Odpis uznesenia Mestského zastupiteĐstva hlavného mesta SR Bratislavy þ. 139/2011 zo dĖa
26. 5. 2011, prijatého k návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteĐa týkajúceho sa
nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Koþánkova 1 pre Divadlo Aréna, so
sídlom v Bratislave

Uznesenie þ. 139/2011
zo dĖa 26. 5. 2011
Mestské zastupiteĐstvo po prerokovaní materiálu

schvaĐuje
ako prípad hodný osobitného zreteĐa podĐa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR þ. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, nájom nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka na
2
Koþánkovej þ. 1, vo výmere 360 m v þasti objektu na pozemku parc. þ. 5222/34 na dobu neurþitú, za
úþelom skladu pre Divadlo Aréna so sídlom Viedenská cesta þ. 10, Bratislava, IýO 30 777 810, za
nájomné vo výške 1 800,- Eur roþne s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteĐstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude
podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosĢ.

--Za správnosĢ odpisu uznesenia:
JUDr. Anna Hajdúchová, v. r.
vedúca organizaþného oddelenia
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne nám. 1, II. poschodie, þ. dverí 221
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