
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

 
ZÁMER VYVESENÝ 

NA ÚRADNEJ TABULI 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 
 
 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k zámeru v dňoch od 
07.06.2019 do 27.06.2019 písomne na adrese: 
 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Oddelenie školstva, športu a mládeže 
Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 1 
 
alebo elektronickou poštou na adrese: tesarcikova@bratislava.sk. 
 
Mgr. Ema Tesarčíková, v.r. 
vedúca Oddelenia školstva, športu a mládeže  
 
Zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 
00603481, zastúpené: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom, v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to: 

1. nájom ľadových plôch, rozcvičovne a šatňových priestorov na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu, súpisné č. 1295 na parc. č. 15142/1 a súp. č. 5801 na parc. č. 15141/21 
Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom športovej prípravy detí a mládeže 
v rozsahu podľa objednávok pre Jumping Joe, J. C. Hronského 18, 831 02 Bratislava, IČO: 
42 254 744, na dobu určitú od 01.08.2019 do 30.04.2020, ľadovú plochu v rozsahu 51 hodín 
mesačne, rozcvičovňu v rozsahu 3 hodiny mesačne a šatňové priestory vo výmere 125,09 m2 
v hale I., predpokladaná cena nájmu za ľadovú plochu a rozcvičovňu 6 185,00 Eur mesačne, 
za šatňové priestory – 275,20 Eur mesačne 

2. nájom šatňových priestorov na Zimnom štadióne Harmincova, súpisné č. 3211 na 
parc. č. 2753/10 Harmincova 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, za účelom športovej prípravy 
detí a mládeže pre HOBA BRATISLAVA, Harmincova 2, 841 01 Bratislava, IČO: 
50 093 592, na dobu určitú od 01.08.2019 do 31.05.2022, šatňové priestory vo výmere 442,56 
m2 v mesiacoch august – máj príslušného kalendárneho roku a 42,84 m2 v mesiacoch jún – júl 
príslušného kalendárneho roku, predpokladaná cena nájmu za šatňové priestory – 531,07 Eur 
mesačne v mesiacoch august – máj príslušného kalendárneho roku a 51,41 Eur mesačne 
v mesiacoch jún – júl príslušného kalendárneho roku 
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NÁJOMCA: 
1. Jumping Joe, J. C. Hronského 18, 831 02 Bratislava, IČO: 42 254 744 
2. HOBA BRATISLAVA, Harmincova 2, 841 01 Bratislava, IČO: 50 093 592 

 
DOBA NÁJMU: 

1. Na dobu určitú od 01.08.2019 do 30.04.2020 
2. Na dobu určitú od 01.08.2019 do 31.05.2022 

 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU: 

1. Predmetom nájmu je nájom ľadových plôch, rozcvičovne a šatňových priestorov na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, súpisné č. 1295 na parc. č. 15142/1 a súp. č. 5801 
na parc. č. 15141/21 Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom športovej 
prípravy detí a mládeže 

2. Predmetom nájmu je nájom šatňových priestorov na Zimnom štadióne Harmincova, 
súpisné č. 3211 na parc. č. 2753/10 Harmincova 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, za 
účelom športovej prípravy detí a mládeže 

 
s podmienkami, že: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie v tej časti stratí platnosť. 

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z predchádzajúceho zmluvného 
vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, 
inak toto uznesenie v tej časti stratí platnosť. 

3. STARZ je oprávnený meniť ceny za nájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu a Zimného 
štadióna Harmincova na základe zmeny cenových predpisov, zvýšenia prevádzkových 
nákladov, najmä spotreby energetických médií jednostranným aktom zo strany STARZu.  

 
Nájom vyššie uvedených nebytových priestorov bude predložený na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého zasadnutie sa bude 
konať 27.06.2019. 

 
V Bratislave, dňa 07.06.2019 

 


