Zmluva o nájme

č. 08 83 0626 21 00
'

podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („Zmluva“)
uzatvorená medzí zmluvnými stranami:

Vlastník
Názov:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:

?

Rímskokatolícka cirkev.
Farnosť Bratislava - Sedembolestnej Panny Márie
Betlíarska 3, P.O.BOX 38,851 07 Bratislava
IČLíc. Mgr. Milan Puškar, farár
36070190
2021721647

Bankové spojenie:
IBAN
Kontaktná osoba:
Emailová adresa:
Telefonický kontakt:
(„Prenajímateľ“)

Nájomca:
Názov:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1,814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596

Bankové spojenie:
IBAN - nájomné:
Kontaktná osoba:
Emailová adresa:
Telefonický kontakt:
(„Nájomca“)

Československá obchodná banka, a.s.
SK58 7500 0000 0000 2582 8453

Prenajímateľ a Nájomca sa ďalej označujú jednotlivo aj ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“.
Preambula
Keďže Nájomca má záujem užívať pozemky vo vlastníctve Prenajímateľa, pričom na pozemkoch Prenajímateľa
má záujem umiestniť informačnú tabulu (ďalej len „Informačná tabuľa“). Nájomca a f^renajímateľ sa dohodli na
uzavreti tejto Zmluvy v nasledovnom zneni.
Článok I
Predmet Zmluvy a účel nájmu
1.1

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemku - registra „G“, pare. č. 1866/5 vo výmere
3523 m2, druh pozemku - ostatná plocha a pare. č. 1866/6 vo výmere 30 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 4533 (d’alej len „Pozemok“).

1.2

Predmetom tejto Zmluvy je nájom časti Pozemku vo veľkostí 5x6 m2 (ďalej len „Predmet nájmu“)
Nájomcom za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Pôdorys Predmetu nájmu tvorí Prílohu č. 1 tejto
Zmluvy.

1.3

Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Predmet nájmu Nájomcovi za odplatu do užívania a Nájomca
prijíma do nájmu Predmet nájmu v súlade s touto Zmluvou („Nájom“).

1.4

Účelom Nájmu je umiestnenie Informačnej tabule sgablónovým podkladom vo vlastníctve Nájomcu,
v počte 1 ks, s plochou 5x6 m2 na Predmete nájmu podľa vizualizácle, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto
Zmluvy („Účel nájmu“). Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu užívať výlučne na Účel nájmu.

1.5

Nájomca vyhlasuje, že text Informačnej tabule nebude v rozpore splatnými právnymi predpismi
o reklame a s dobrými mravmi.

1.6

Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický stav Predmetu nájmu, ako aj právny stav Predmetu nájmu
podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva.

1.7

Prenajímateľ vyhlasuje, že (I) je vlastníkom Predmetu nájmu, alebo (II) s Predmetom nájmu má právo
nakladať spôsobom požadovaným touto Zmluvou, a (III) k Predmetu nájmu sa neviažu žiadne užívacie
práva tretích osôb okrem tým, ktoré sú vo vzťahu k Predmetu nájmu zapísané na liste vlastníctva
k nehnuteľnostiam tvoriacim Predmet nájmu.

1.8

4.1

4.2

4.3

4.4

Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený disponovať s Predmetom nájmu v rozsahu tejto Zmluvy a na
uzatvorenie tejto Zmluvy mu boli udelené všetky potrebné Interné súhlasy.
4.5
Článok II
Doba nájmu a odovzdanie Predmetu nájmu

2.1

Nájom sa dojednáva na dobu určitú v trvaní do 31.12.2023, najneskôr však do ukončenia doby
realizácie električkovej trate v Petržalke a začína plynúť dňom účinnosti tejto Zmluvy („Doba nájmu“).

2.2

Prenajímateľ je povinný odovzdať Predmet nájmu nájomcovi vstave spôsobilom na umiestnenie
Informačnej tabule.
Článok III
Nájomné

5.1

5.2

3.1

Na základe tejto Zmluvy sa Nájomca odo dňa začiatku Doby nájmu zaväzuje platiť nájomné tak, ako je
uvedené nižšie.

3.2

Nájomné za Predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení
dohodou Strán nasledovne:
a) nájomné za Predmet nájmu je dojednané na sumu 300,- EUR (slovom: tristo eur) ročne (ďalej ako
„nájomné“).

6.1

3.3

Nájomné je splatné rok vopred do 15. decembra roku, ktorý predchádza roku, za ktorý sa piati nájomné
bezhotovostne na bankový účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Prvé nájomné je splatné
do 10 kalendárnych dni odo dňa účinnosti tejto Zmluvy pomerne podľa skutočného počtu dni
kalendárneho roka zostávajúceho do najbližšieho termínu splatnosti podľa predchádzajúcej vety.
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3.4

V prípade, ak bude Zmluva skončená k Inému dátumu ako ku dňu, ktorým konči kalendárny mesiac alebo
ak bude na Iné účely podľa tejto Zmluvy potrebné určiť denné nájomné, toto sa urči ako podiel skutočného
počtu dni k počtu kalendárnych dni v príslušnom kalendárnom mesiaci a v prípade potreby sa vynásobí
počtom dni, počas ktorého bude v danom mesiaci trvať Nájom. V prípade, že bude Zmluva skončená
k Inému dňu ako ku dňu, ktorým končí mesiac a Nájomca bude mať uhradené všetky záväzky voči
Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy alebo súvisiace s touto Zmluvou, a riadne vráti Prenajímateľovi
Predmet nájmu v súlade s článkom VII tejto Zmluvy, Prenajímateľ vráti Nájomcovi zostatok nájomného
zodpovedajúceho obdobiu počas ktorého Nájomca neužíval Predmet nájmu, a to v lehote do 30
(tridsiatich) dni odo dňa skončenia tejto Zmluvy na účet Nájomcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

f

článok IV
Všeobecné platobné podmienky
4.1

Všetky peňažné záväzky Nájomcu podľa tejto Zmluvy sú splatné v mene EURO podľa podmienok
uvedených v tejto Zmluve. Nájomné je Nájomca povinný platiť na účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví
tejto Zmluvy.

4.2

Ak táto Zmluva v konkrétnom prípade neustanovuje Inak, všetky platby podľa tejto Zmluvy sa považujú za
uhradené dňom pripísania na účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

4.3

Ak v súvislosti s touto Zmluvou vznikne daňová alebo poplatková alebo obdobná povinnosť na základe
všeobecne záväzného právneho predpisu a/alebo nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a/alebo jeho mestskej časti alebo z Iného verejnoprávneho titulu, túto daň alebo poplatok znáša
v plnom rozsahu Nájomca.

4.4

Nájomca má nárok na pomernú zľavu z nájomného, pokiaľ Nájomca môže Predmet nájmu užívať
obmedzene preto, že Predmet nájmu má vady, ktoré nespôsobil Nájomca. Nájomca nie je povinný platiť
nájomné za Predmet nájmu, keď Nájomca nemohol užívať Predmet nájmu pre vady Predmetu nájmu,
ktoré Nájomca nespôsobil.

4.5

Ak táto Zmluva nestanovuje Inak, všetky platby, ktoré je Nájomca povinný podľa tejto Zmluvy zaplatiť
Prenajímateľovi, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi na základe riadne vystavenej a Nájomcovi
doručenej faktúry Prenajímateľa v lehote splatnosti podľa tejto Zmluvy.
Článok V
Údržba Predmetu nájmu

5.1

Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zachovávať Predmet nájmu v čistote a nepoškodzovať Predmet
nájmu.

5.2

Nájomca bude vykonávať na Predmete nájmu bežnú údržbu (napr. bežné čistenie a kosenie) na svoje
vlastné náklady.
Článok VI
Ostatné práva a povinnosti Strán

6.1

Nájomca sa zaväzuje pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy konať tak, aby nevznikla škoda na majetku
alebo zdraví osôb a nebude používať látky, postupy a zariadenia poškodzujúce životné prostredie, a to
výparmi, hlukom, vibráciami alebo Inak, nad hranicu prípustnú podľa príslušných právnych noriem
platných na území Slovenskej republiky.

6.2

Nájomca je zodpovedný za bezpečný technický stav Informačnej tabule nachádzajúcej sa
na Predmete nájmu.

6.3

Nájomca nesmie na Predmet nájmu vnášať a ani umožniť vnášať tretím osobám akékoľvek nebezpečné
materiály. Nájomca nahradí Prenajímateľovi všetky preukázateľne spôsobené škody vzniknuté v dôsledku
akéhokoľvek porušenia tejto povinnosti.

6.4

Nájomca je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a tretie osoby, ktorým Nájomca umožni vstup na
Predmet nájmu, dodržiavali všetky povinnosti Nájomcu podľa tejto Zmluvy, ktoré sa týkajú alebo súvisia
s užívaním Predmetu nájmu.

6.5

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nerušené užívanie Predmetu nájmu Nájomcom.

6.6

Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť na Predmet nájmu;

a)

b)
6.7

za účelom kontroly stavu Predmetu nájmu a dodržiavania povinnosti Nájomcu podľa tejto Zmluvy na
základe predchádzajúceho oznámenia Nájomcovi deň vopred; oznámenie je Prenajímateľ povinný
urobiť prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu Nájomcu alebo telefonicky na číslo
Nájomcu uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť účasť svojho povereného
zástupcu na kontrole;
ak mu takéto právo vyplýva z iných ustanovení tejto Zmluvy.

Strana je povinná bezodkladne písomne druhú Stranu informovať o akýchkoľvek skutočnosťiach, ktoré
majú alebo by mohli byť vplyv na plnenie a trvanie tejto Zmluvy, najmä:
a) zmeny právnej formy, obchodného mena, štatutárneho zástupcu alebo spoločníka Strany;
b) zmenu údajov o banke a účte Strany;
c) zmenu kontaktných údajov Strany uvedených v záhlaví tejto Zmluvy;
d) ktoré bránia alebo vážnym spôsobom ohrozujú riadne a včasné plnenie povinnosti Strany podľa tejto
Zmluvy.

8.1

8.2

Článok VII
Vrátenie Predmetu nájmu
7.1

Do 1 (jedného) mesiaca odo (i) dňa, kedy uplynie Doba nájmu Predmetu nájmu alebo (ii) dňa, kedy
nadobudne účinnosť odsťúpenie od tejto Zmluvy, alebo (ill) dňa, kedy nadobudne účinnosť dohody
o skončení tejťo Zmluvy, je Nájomca povinný vráťiť Predmet nájmu Prenajímateľovi prázdny, čistý,
v dobrom stave, s prihliadnutím na bežné opotrebenie a je povinný vypratať z Predmeťu nájmu všetky nim
vnesené veci alebo veci vnesené tretími osobami, ktorým umožnil vstup do Predmetu nájmu. Pre
vylúčenie pochybnosti, (a) Nájomca je povinný na vlastné náklady uviesť Predmet nájmu do dobrého
stavu (najmä vyčistenie danej plochy a výsadba nového trávnika), ktorý zodpovedá pôvodnému stavu (tzn.
ku dňu účinnosti Zmluvy) s prihliadnutím na bežné opotrebenie a (b) Nájomca nie je oprávnený počas
obdobia 1 (jedného) mesiaca po skončení nájmu Predmet nájmu komerčne užívať a zároveň je povinný
platiť nájomné a to vo výške jednej polovice nájomného dohodnutého v tejto Zmluve (táto lehota slúži len
na vypratanie Predmetu nájmu).

8.3

9.1
7.2

Nájomca uskutoční vypratanie Predmetu nájmu podľa tohto článku Zmluvy tak, aby mohol
riadne
vyprataný Predmet nájmu vrátiť Prenajímateľovi po uplynutí 1 (jedného) mesiaca po skončení nájmu
Predmetu nájmu.

7.3

Akékoľvek úpravy, stavebné a technické vybavenia, doplnky a zariadenia na Predmete nájmu vykonané
alebo inštalované Nájomcom resp. pre potreby Nájomcu, ktorých náklady znášal Nájomca
(„Zhodnotenie“), je Nájomca povinný odstrániť na vlastné náklady, ak sa Strany nedohodnú inak. Začatie
odstraňovacich prác je Nájomca povinný písomne oznámiť Prenajímateľovi aspoň 7 (sedem) dni vopred.
Ak Prenajímateľ kedykoľvek pred začatím odstraňovania písomne oznámi Nájomcovi, ktoré Zhodnotenie
alebo jeho časť chce ponechať v Predmete nájmu. Nájomca nie je povinný ani oprávnený toto
Zhodnotenie z Predmetu nájmu odstrániť. Ak sa Prenajímateľ pred začatím odstraňovania Zhodnotenia
nevyjadri, Nájomca je povinný celé Zhodnotenie odstrániť podľa prvej vety tohto bodu 7.3 Ak Prenajímateľ
oznámi Nájomcovi, že si chce Zhodnotenie alebo jeho časť ponechať Prenajimaťeľ nadobudne
Zhodnoťenie alebo jeho časť za cenu zodpovedajúcu zostaťkovej cene Zhodnotenia ako keby bolo
Zhodnotenie predmetom odpisov realizovaných metódou zrýchleného odpisovania podľa príslušných
ustanovení zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zneni neskorších predpisov.

7.4

Vo vzťahu k Zhodnoteniu, ktoré je pri skončení Nájmu vo vlastníctve Nájomcu a ktoré
nebude
Nájomcom odstránené z Predmetu nájmu riadne a včas, sa Strany dohodli, že toto je Prenajímateľ
oprávnený nadobudnúť, ak svoj úmysel písomne oznámi Nájomcovi. Strany sa dohodli, že v takomto
prípade zaplatením sumy 1,- EUR (jedno euro) Nájomcovi, Prenajímateľ nadobúda toto Zhodnotenie a je
s nim oprávnený voľne nakladať.

7.5

V prípade, že Nájomca nevyprace Predmet nájmu, neodstráni Zhodnotenie a/alebo nevráti Predmet nájmu
Prenajímateľovi v súlade s týmto článkom Vil Zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený bez ďalšieho vstúpiť do
Predmeťu nájmu a na vlasťné náklady dať vypratať Predmet nájmu a uviesť ho do dobrého stavu, ktorý

fll'a tejto Zm luvy na

zodpovedá pôvodnému stavu. Náklady na vypratanie resp. uvedenie Predmetu nájmu do dobrého stavu
podľa predchádzajúcej vety je Nájomca povinný uhradiť Prenajimateľovi na základe výzvy Prenajímateľa
a to do 14 dní odo dňa doručenia tejto výzvy Nájomcovi.

‘najímate!’ povinný
ifefonicky na číslo
mjho povereného

Článok Vili
Doručovanie
^čnostiach, ktoré

8.1

Strany sa dohodli, že písomnosti si doručujú osobne, poštou, elektronickou poštou alebo iným vhodným
spôsobom na adresy Strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a/alebo adresy podľa aktuálneho výpisu
z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom sú Strany evidované. Strany sa dohodli, že vo
vzťahu k plneniu Zmluvy budú komunikovať prostredníctvom svojich kontaktných osôb uvedených
v záhlaví tejto Zmluvy.

8.2

Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť sa považuje za doručenú priamo do vlastných rúk
aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou Strane, ktorá je odosielateľom, ako písomnosť
neprevzatá adresátom vrátane vrátenia s poznámkou „adresát neznámy“ alebo „adresát nezastihnutý“
alebo s obdobnou poznámkou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň vrátenia zásielky
odosielateľovi. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa Strana, ktorá je adresátom, o tejto skutočností
nedozvie. V prípade elektronického doručovania sa Strany zaväzujú doručovať na e-maílové adresy
kontaktných osôb Strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, pričom správa sa považuje za doručenú v deň
doručenia e-mailu adresátovi. Strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s ukončením Zmluvy nie je
možné doručovať elektronicky.

8.3

V prípade, že Strana, ktorá je adresátom, odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, kedy
bolo jej prijatie odopreté.
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Článok IX
Vyhlásenia a záruky
9.1

Prenajímateľ podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa Nájomcovi, ktorý uzatvára túto Zmluvu
spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy:
a) Prenajímateľ je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky a
podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene Prenajímatel’a;
b) Prenajímateľ nemá záväzky voči hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava, príslušnému
daňovému úradu. Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní, nie je v likvidácii ani
v konkurze a že nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie.

9.2

V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa bodu 10.1 vyššie ukáže ako nepravdivé,
neúplné alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto Zmluvy, oprávňujúce Nájomcu
od tejto Zmluvy odstúpiť, ako aj oprávňujúce Nájomcu požadovať od Prenajímateľa náhradu škody, ktorá
mu nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.
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Článok X
Skončenie Zmluvy
10.1 Nájom podľa tejto Zmluvy skončí uplynutím Doby nájmu. Pred uplynutím Doby nájmu sa Nájom môže
skončiť písomnou dohodou Strán alebo odstúpením od Zmluvy.
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10.2 Okrem uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov je Prenajímateľ
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy i v týchto prípadoch:
a) v prípade, že nájomné Nájomcu na základe tejto Zmluvy, nie je uhradená v deň splatnosti a ani v
dodatočnej lehote 30 (tridsať) dní po dátume splatnosti, a/alebo
b) v prípade, že Predmet nájmu je Nájomcom využívaný v rozpore s účelom uvedeným v bode 1.4 tejto
Zmluvy.

10.3

Okrem uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov je Nájomca
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy i v týchto prípadoch:
a) vyhlásenia konkurzu alebo obdobného konania proti Prenajímateľovi, alebo povolenia
reštrukturalizácie Prenajímateľa alebo jeho vstupu do likvidácie, a/alebo
b) ak príslušný stavebný úrad a/alebo iný orgán verejnej správy rozhodne o odstránení Informačnej
tabule umiestnenej na Predmete nájmu, a/alebo nevydá príslušné povolenie na umiestnenie
Informačnej tabule a/alebo nepredĺži povolenie na umiestnenie Informačnej tabuli, a/alebo sa zmení
právna úprava, v dôsledku ktorej bude Nájomca aj bez rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci
povinný odstrániť Informačnú tabulu, a/alebo
c) v prípade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení a záruk Prenajímateľa podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy ukáže
ako nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce.

10.4

Odstúpenie od tejto Zmluvy podľa bodu 10.2 alebo bodu 10.3 vyššie nadobúda účinnosť posledným dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej Strane. K tomuto dňu sa
skončí nájom a Zmluva zaniká úplne.

10.5

Ak nie je výslovne dohodnuté Inak, Strany si nebudú vracať plnenia, ktoré si navzájom poskytli na základe
tejto Zmluvy do dňa skončenia tejto Zmluvy odstúpením jednej zo Strán.

10.6

Nájom zaniká zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu. Pre vylúčenie pochybností zmluvných
strán zánikom právnickej osoby s právnym nástupcom nájom nezaniká.
Článok XI
Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle Nájomcu v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v zneni neskorších predpisov.

11.2

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode Strán a to len vo forme písomných a riadne očíslovaných
dodatkov.

11.3

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
a) Príloha č. 1 „Pôdorys Predmetu nájmu“;
b) Príloha č. 2 „VIzualizácla“;
c) Príloha č. 3 „Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 978/2021 zo dňa
23.09.2021“

11.4

Uzatvorenie tejto Zmluvy bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy 978/2021 zo dňa 23.09.2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

11.5

Každá Strana znáša svoje vlastné náklady na prípravu, rokovanie a vypracovanie finálnej verzie tejto
Zmluvy.

11.6

Prenajímateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Nájomca a ak je Nájomcom správca majetku
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a Prenajímateľom poskytnuté
Nájomcovi na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov
v spojitosti s osobitnými predpismi, a to zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov za účelom uzatvorenia a plnenia nájomnej
zmluvy. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ
L 119, 4.5.2016) v platnom znení a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade

11.9
11.10

íedpisov je Nájomca

i

plnenia povinnosti v zákonom stanovených pripadoch orgánom verejnej moci (súdy, orgány činné v
trestnom konaní, úrady práce, sociálnych veci a rodiny, pripadne iným orgánom podľa osobitných
zákonov). Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa
vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na pristúp k osobným
údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na
presnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je
zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

alebo povolenia

íránení Informačnej
lie na umiestnenie
i. a/alebo sa zmení
Mánu verejnej moci
11.7

Keď táto Zmluva stanovuje lehoty alebo termíny v dňoch alebo mesiacoch a neustanovuje v konkrétnom
prípade inak, dňom alebo mesiacom sa vždy rozumie kalendárny deň alebo kalendámy mesiac.

11.8

Ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy resp. jeho časť stalo neplatným alebo nevykonateľným, nie je
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení resp. časti Zmluvy. Strany sa zaväzujú nahradiť takéto
neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým platným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa najviac
blíži zmyslu a cieľu nahrádzaného ustanovenia. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve
zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na nahradený právny predpis sa
budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

11.9

Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Otázky, ktoré táto Zmluva neupravuje, sa riadia
platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

lejto Zmluvy ukáže

! posledným dňom
l K tomuto dňu sa

i
iskytli na základe

ností zmluvných

11.10 Strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto
Zmluvou vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná
dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.
úcim po dni je j

11.11 Táto Zmluva je vyhotovená v 7 (siedmich) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho Prenajímateľ obdrži 2
(dva) rovnopisy a Nájomca 5 (päť) rovnopisov Zmluvy.

O bčiansky
16 a doplnení

11.12 Strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a týmto potvrdzujú, že táto
Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje
podpisy.

očíslovaných

Nájomca:

Prenajímateľ:
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V

dňa ,

1^21 zo dňa

ľnesta SR

irae tejto

í
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Hlavné mesto SR Bratislava
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MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

;g I

oddelenie činnosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS OČM/2021

Vybavuje/linka
Šušolová/133

Bratislava
30.09.2021

Vec
Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republikv Bratislavy
č. 978/2021 zo dňa 23. 09. 2021. prijatého k bodu Návrh na w sporiadanie pozemkov v Bratislave,
k. ú. Petržalka, pare, č. 1866/5 a pare, č. 1866/6. na w budovanie infopointu tykajúceho sa
električkovej trate

Uznesenie č. 978/2021
zo dňa 23. 09. 2021
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
nájom častí pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, pare. č. 1866/5 - ostatná plocha a pare.
č. 1866/6 - zastavaná plocha a nádvorie, spolu vo výmere 30 m^, zapísaných na LV č. 4533, vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi. Farnosť Bratislava - Sedembolestnej Panny Márie,
Betlíarska 3, Bratislava, IČO 36070190, s cieľom umiestniť inťopoint informujúci
overejnoprospešnej stavbe „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo
námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor“ na dobu určitú do 31. 12. 2023,
najneskôr však do ukončenia uvedenej verejnoprospešnej stavby, za nájomné 10,00 eur/mVrok, čo
pri výmere 30 m^ predstavuje sumu 300,00 eur/rok.

Za správnosť odpisu uznesenia;

Mgr. Tomáš Malec, PhD.
vedúci oddelenia
činnosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)
Osvedčujem, že: M gr. M ilan P u šk a r, dátum narodenia; 28.03.1983, rodné číslo: 830328/7014, pobyt: 80,
Koválovec, Slovenská re p u b lik a , ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad
totožnosti - občiansky preukaz, čislo: H T819729, listinu predo m nou vlastnoručne podpisal(a). Poradové
číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 995509/2021.

Bratislava - m estská časť Staré M esto dňa 28.10.2021
IngyŽlhzana Justová
'zam estnanec
pbverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

