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ZMLUVA O NÁJME č. 32/2022/ZSVDZ 

uzavretá v zmysle ustanovení § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

 

medzi: 

 

Názov:  RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

Sídlo:   Mierová 21, 827 05 Bratislava 

IČO:   36 066 257 

DIČ:   2021493408 

IČ DPH:  SK2021493408  

zastúpený  Ing. Ľubomír Lenár 

bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Bratislava 

IBAN:   SK48 1100 0000 0029 4101 4323) 

(ďalej  ako „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Názov:                         HK RUŽINOV '99 Bratislava, a. s. 

Sídlo:   Ružinovská 4, 821 01 Bratislava 

V zastúpení:  Ing. Ľubomír Pokovič, predseda predstavenstva     

IČO:   35906871 

DIČ:   2021902795 

IČDPH:   SK2021902795 

bankové spojenie: ČSOB, a. s. Bratislava 

č. účtu:  255031933/7500 

Registrácia:  OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3462/B 

  

(ďalej ako „nájomca“) 

 

prenajímateľ a nájomca spolu ako „zmluvné strany“ 

 

I. 

Predmet a účel nájmu 

1. Prenajímateľovi, ako príspevkovej organizácii Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 

boli Protokolom č. 01/2003 zo dňa 1.8.2003 Mestskou časťou Bratislava – Ružinov 

zverené do správy nehnuteľnosti – stavby, so súpisným č. 4811, nachádzajúce sa 

na parc. č. 15294/14, parc. č. 15294/14 a parc. č. 15294/50, katastrálne územie 

Ružinov, obec BA - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, vedené Správou katastra 
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pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu na liste vlastníctva č. 1666 (ďalej 

ako „Zimný štadión V. Dzurillu“). 

 

2. Na základe tejto Zmluvy prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do užívania 

v tomto bode špecifikovanú časť Zimného štadióna V. Dzurillu v nasledovnom roz-

sahu: 

- mantinel okolo ľadovej plochy v hlavnej Hale Zimného štadióna Vladimíra 

Dzurillu o rozmere 0,9 m x 1m. 

3. Účelom  nájmu  je  umiestnenie  1  ks  veľkoplošného  reklamného  nosiča  uvede-

ného v bode 2 tohto článku Zmluvy (ďalej ako „reklamný nosič“) na predmete ná-

jmu. 

 

4. Akákoľvek zmena účelu nájmu je možná len na základe predchádzajúceho písom-

ného súhlasu prenajímateľa. 

 

II. 

Doba nájmu, prevzatie nájmu 

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú. Doba nájmu začína plynúť dňa 01.12.2022 a 

končí dňa 31.04.2023.. 

 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom na umiestne-

nie reklamného nosiča a umožniť vstup a prístup pre inštaláciu reklamného nosiča. 

 

3. Nájomca je oprávnený začať s inštaláciou reklamného nosiča dňom podpísania tejto 

Zmluvy zmluvnými stranami.  

 

III. 

Nájomné – výška, splatnosť, spôsob platby 

1. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté nájomné za celý predmet nájmu uvedený v čl. 

I, bod 2 Zmluvy, vo výške 65,- Eur +DPH / za mesiac, (slovom šesťdesiatpäť EUR + 

DPH). 

 

2. Nájomné vo výške pravidelnej mesačnej splátky je splatné mesačne po skončení kaž-

dého mesiaca a to na základe faktúry vystavenej do 14 kalendárnych dní po ukončení 

tohto mesiaca. 

 

3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona NR SR 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a náležitosti 

podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V 

prípade, že tato faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, nájomca je 
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oprávnený túto vrátiť prenajímateľovi na prepracovanie a lehota splatnosti v ta-

komto prípade neplynie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 

opravenej faktúry nájomcovi.  

 

4. Faktúra je splatná do 14 dni od jej vystavenia a považuje sa za uhradenú pripísaním 

fakturovanej sumy na účet prenajímateľa. 

 

5. V prípade, že nájomné nebude nájomcom uhradené v termíne splatnosti faktúry 

a dohodnutým spôsobom podľa tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že až do 

jeho uhradenia nebude nájomca v žiadnom prípade užívať predmet nájmu, za čo 

zodpovedá vedúci ZŠVDZ. V prípade, ak nájomca bude v omeškaní s úhradou nájom-

ného o viac ako 30 dní po termíne splatnosti faktúry, je prenajímateľ oprávnený 

ukončiť Zmluvný vzťah dohodnutý touto Zmluvou výpoveďou s tým, že výpovedná 

lehota začína plynúť po uplynutí 24 hodín od doručenia výpovede nájomcovi. 

 

6. Ak nájomca nevykoná úhradu nájomného podľa tejto Zmluvy v určenej lehote, pre-

najímateľ má právo účtovať a nájomca má povinnosť následne zaplatiť prenajímate-

ľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania 

 

IV. 

Úhrada služieb spojených s nájmom 

1. Nakoľko  v  súvislosti  s  predmetom  nájmu  sa  nájomcovi  neposkytujú  žiadne  

služby, nájomca nebude povinný platiť okrem nájomného dohodnutého vyššie, 

žiadne ďalšie platby/úhrady prenajímateľovi. 

 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca  je  povinný  užívať  predmet  nájmu  v  súlade  s  účelom  nájmu,  dodržiavať 

povinnosti  nájomcu  stanovené  touto  zmluvou  a  všeobecne  záväznými  právnymi 

predpismi, riadne a včas platiť nájomné. 

 

2. Nájomca je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete ná-

jmu. 

 

3. Prenajímateľ bude zabezpečovať predmet nájmu v čistote a vykonávať bežnú 

údržbu. 

 

4. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri 

užívaní predmetu nájmu. 

 

5. Prenajímateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať nájomcu o všetkých 

skutočnostiach brániacich riadnemu užívaniu predmetu nájmu. 
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6. Nájomca je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti vyplývajúce 

z tejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenají-

mateľa. 

 

VI. 

Skončenie nájmu 

1. Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu. Tým nie je dotknuté ustanove-

nie čl. I I , bod 1, Zmluvy. Zmluvné strany môžu skončiť nájom aj písomnou doho-

dou. 

 

2. Nájom nemožno pred uplynutím dohodnutej doby nájmu skončiť výpoveďou, po-

kiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. 

 

3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať Zmluvu s účinnosťou ku dňu doručenia výpo-

vede nájomcovi, ak nájomca napriek písomnému upozorneniu užíva predmet nájmu 

v rozpore so Zmluvou. 

 

4. Nájomca môže písomne vypovedať Zmluvu, ak sa predmet nájmu stane bez zavine-

nia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie a prenajímateľ napriek písomnej 

výzve nájomcu s určením primeranej lehoty na nápravu, najmenej však v trvaní 15 

dní, nezabezpečí nápravu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť pr-

vým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď prenajímate-

ľovi doručená. 

 

5. V  prípade  skončenia  Zmluvy  je  nájomca  povinný  do  15  kalendárnych  dní  po  

dni skončenia  Zmluvy  odovzdať  predmet  nájmu  v  stave,  v  akom  ho  prevzal  ku  

dňu podpísania tejto zmluvy jej účastníkmi zohľadňujúc bežné opotrebenie. 

 

VII. 

Doručovanie 

1. V prípade, ak sa podľa tejto zmluvy vyžaduje doručenie písomnosti druhej 

zmluvnej strane, platí, že sa zasielajú na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy, alebo na adresu sídla aktuálne uvedenú v obchodnom registri. Zásielka sa 

považuje za doručenú aj v prípade, ak sa vráti s vyznačením poštového podniku ako 

„neprevzatá v odbernej lehote“, ktorá musí byť minimálne 18 dní, a to dňom doru-

čenia vrátenej zásielky odosielajúcej   zmluvnej   strane;   obdobne   nastávajú   účinky  

doručenia   odmietnutím prevzatia doručovanej zásielky. 

 

2. V urgentných prípadoch je možné adresovať   oznámenia týkajúce sa danej urgent-

nej situácie telefonicky a e-mailom, pričom písomné oznámenie bude doručené 

následne bez zbytočného odkladu (ak to bude vzhľadom na okolnosti konkrétneho 
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prípadu ešte potrebné). Za urgentné prípady sa bude považovať napr. vznik poistnej 

udalosti (živelná pohroma, požiar, vandalizmus a pod).  

 

3. Akékoľvek takéto telefonické a elektronické oznámenie sa bude pokladať za dané, ak 

bolo dané nasledovne: 

Ing. Ľubomír Lenár,  lubomir.lenar[at]rskruzinov.sk, +421 903 787858 

Ing. Ľubomír Pokovič, pokovic.lubo[at]gmail.com, +421 903 382 730 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ak je akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa stane takým v budúc-

nosti, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ z povahy nep-

latného ustanovenia zmluvy alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo 

dojednané, nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie nemožno oddeliť od ostat-

ného obsahu. Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  takého  neplatné  ustanovenie  na-

hradia  po  vzájomnej dohode  platným  ustanovením,  ktoré  sa  svojim  obsahom  

bude  najviac  približovať významu nahradeného ustanovenia, a to do 30 kalendár-

nych dní odo dňa, kedy bola o možnej neplatnosti tohto ustanovenia preukázateľne 

informovaná druhá zmluvná strana. 

 

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú príslušnými právnymi pred-

pismi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že súdmi príslušnými na roz-

hodovanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú súdy Slovenskej re-

publiky. 

 

3. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  tejto  Zmluvy  obidvomi  zmluvnými 

stranami..   a účinnosť   v   zmysle   §   47a   ods.   (1)   Občianskeho   zákonníka   dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov . 

 

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy musia byť vykonané vo forme písomného 

dodatku, ktorý musí byť riadne podpísaný každou zo zmluvných strán. 

 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden pre prenajímateľa, jeden 

pre nájomcu. 

 

6. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že táto 

Zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho 

ju podpisujú. 
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7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi Zmluvnými stranami 

a účinnosť jej zverejnením na strane prenajímateľa na jeho webovom sídle. 

 

 

V Bratislave dňa 

 

Za prenajímateľa:       Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Lenár                                                      Ing. Ľubomír Pokovič 

riaditeľ                                                            predseda predstavenstva 


