Z M L U V A č. 9/EU/US/2017
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o nájme
nebytových priestorov a poskytnutých službách
I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Závodisko, š.p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Zastúpené: Ing. Ľuboš Chmelár – poverený výkonom funkcie riaditeľa
Oprávnený vo veci konať: Ing. Ladislav Molnár, ved. ekonom. úseku
Bankové spojenie: OTP, a.s Bratislava
č. ú.: 8533135/5200
Zapísaný: OR OS BA I., oddiel: Pš, vložka č. 263/B
IČO: 313 54 301, DIČ: 2020353797, IČ DPH: SK 2020353797

Nájomca:

Andrea Kirková
Bratislava
Mobil:
nie je platca DPH.

Preambula : Prenajímateľ je vlastníkom prenajatých ustajňovacích priestorov, dostihovej
dráhy, skladovacích a kancelárskych priestorov s parc. č. 839/52, 839/70, 839/73, 839/115 a
840/1 až 11 podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 1152.
II.
Predmet zmluvy
1.) Predmetom zmluvy je prenajatie ustajňovacieho priestoru, trávnaté plochy v strede
dostihovej dráhy, hnojisko, skladovacie a kancelárske priestory a sociálne zariadenie.
III.
Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť nájomcovi
a) Ustajňovací box v stajni č.5 (parc. č.839/52),
b) skladovacie priestory na krmivo a stelivo v senníku (parc. č.839/115), kancelária
a prezliekáreň (bunka č.10 - parc. č.839/73) a hnojovú jamu na stajňový hnoj,
c) priestory dostihovej dráhy pre pohybovanie koní a priestory výbehu medzi stajňou č.5
a pohyblivým zariadením pre kone - PZPK vo vymedzenom čase a po dohode s vedúcim
strediska dostihových služieb,
d) sociálne zariadenie – (bunka č.2 parc. č.839/70),
e) sprchovacie boxy, odber vody a elektrickej energie,
f) pri požiadavke na väčší počet ustajňovacích boxov sa prihliada na kapacitné možnosti
prenajímateľa.
IV.
Doba nájmu
1) Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2017 do 31.12.2017.
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V.
Výška nájomného za poskytnuté priestory a služby
1) V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, prenajímateľ
stanovuje nájomné za poskytnuté priestory a služby v nasledovnej výške:
-

-

ustajňovací box v stajni č.5 cena...........................................55,00 €/mesiac, 2 boxy kone
SHETLAND pony spolu za 110,00 €/mesiac osl. od DPH, (počas zimného obdobia od
1.11.do 15.3. príslušného roka môžu byť kone ustajnené v stajni č.3 alebo č.4, cena za 1
box je stanovená vo výške 55,00 €/mesiac osl. od DPH)
priestory výbehu medzi stajňou č.5 a pohyblivým zariadením pre kone (PZPK) vo
vymedzenom čase a po dohode s vedúcim úseku dostihových služieb,
hnojisko, priestory na krmivo, stelivo a kanceláriu s prezliekárňou,
vo vymedzenom období a čase:
trávnaté plochy vo vnútri steeplechase dráhy,
tréningový priestor podľa bodu 5),
použitie pohybového zariadenia (v prípade priaznivých podmienok neobmedzene počas
prevádzkového času),
použitie hnojiska,
sprchovací box, odber vody a elektrickej energie.
sociálne zariadenie bunka č.2.

2) Prenájom bunky č.10 kancelária a prezliekáreň - cena ............20,00 €/mesiac osl. od DPH.
3) použitie dráhy musí byť vopred odsúhlasené vedúcim úseku dostihových služieb a
môže byť časovo obmedzené ( neplatené uvedené v bode 4) a piesková dráha, trávnatá
plocha vo vnútri okrem steeplechase dráhy, cvičné boxy) vzhľadom na agrotechnické
ošetrenie trávnatej a pieskovej dráhy ( kosenie trávnatej plochy , úprava pieskovej dráhy ,
strihanie kríkov a skokov, polievanie, dostihy), prevádzkových časov iných nájomcov,
ako aj prenájmu časti areálu. Zmena obdobia a časov je možná až po vzájomnej
dohode s vedúcim úseku dostihových služieb s prihliadnutím na agrotechnické
ošetrenie dráhy, prevádzkový čas iných nájomcov, ako aj prenájmu časti areálu.
- pieskovú dráhu od 7,30 – 14,00 hod. a
od 16,00 – 19,00 hod. v pondelok až piatok (okrem zimného obdobia, v prípade
priaznivých podmienok pre prácu s koňom celoročne),
- trávnaté plochy vo vnútri okrem steeplechase dráhy (od 1.3. do 31.11. vo vymedzenom
čase 7,30 – 14,00 hod. 16,0 hod-19,0 hod) – viď. príloha – fotokópia plánu dráhy so
zakreslením možnosti použitia,
- cvičné boxy od 1.3. do 31.10. 2017 v čase 7,30 – 14,00 hod.
4) Počas celého roku 2017 je priestor pre prácu s koňom ( po vzájomnej dohode nájomcov)
aj v jazdiarňach za budovou úseku dostihových služieb, vedľa dráhy smerom od senníka
k bránke „Ovsište“ a vo vyznačenej časti vnútra dráhy. ( viď. foto plán areálu zaslané emailom 24.1.2017). Jazdecké kone ( p. Végh, p. Kubliha) majú možnosť použitie
uvedených jazdiarni, pieskovej dráhy, použitie vnútornej časti mimo dráh ( VO, VNO,
STCH). Kone Ing. Morávkovej, p. Janečkovej, p. Hudecovej, p. Vikovej môžu jazdiť
v uvedených jazdiarniach a len vo vyčlenenej vnútornej časti ( od pieskovej dráhy po
studňu č.1 – pri pohľade od vstupu je to pravá časť ( zobrazená na plániku) a na pieskovej
dráhe v tom prípade, keď kone p. Végha p. Kublihu nemajú tréning). Pani Kirková –
použitie vnútornej časti vedľa pieskovej dráhy a priestor pri studni č.1. Je všeobecne
zakázané jazdiť vo vyčlenenom páse, kde sú umiestnené cvičné štartovacie boxy.
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5) Prenajímateľ v prípade nárastu vstupných nákladov si vyhradzuje právo vykonať zmeny u
cien stanovených za poskytované služby (viď. čl. I.) formou dodatku.
VI.
Spôsob úhrady nájomného a služieb
1) Nájomné v zmysle čl. V. sa bude fakturovať raz mesačne. Nájomca mesačne predloží
prenajímateľovi prehľad o počte ustajnených koní podľa dní a to najneskôr v posledný
deň mesiaca. Prenajímateľ na základe predloženého prehľadu vystaví faktúru so
splatnosťou do 14. dňa nasledujúceho mesiaca za fakturované obdobie.
2) Faktúra bude zasielaná elektronickou formou na e-mail: andreakirkova@gmail.com.
Úhradu môže nájomca vykonať prevodným príkazom alebo cez pokladňu š.p. Originál
faktúry si môže nájomca prevziať na úseku dostihových služieb prenajímateľa
3) Úhrada za spotrebu elektrickej energie (ustajňovacie priestory, PZPK – v prípade jeho
používania, sociálne zariadenie a bunka kancelária a prezliekáreň ) sa bude fakturovať
štvrťročne podľa stavu merania na podružnom elektromery. Náklady za spotrebu
elektrickej energie v stajni č.5 v prípade viacerých nájomcov sa spotreba rozpočíta podľa
počtu prenajatých boxov.
4) V prípade, že nájomca neuskutoční platbu v stanovenej lehote je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý i započatý deň
oneskorenia, najviac však do 30 dní od určeného termínu úhrady. Po tomto termíne si
prenajímateľ vyhradzuje právo vypratania prenajatých priestorov do 5 dní. S okamžitou
platnosťou sa zakazuje používanie dostihovej dráhy a prenajatých priestorov. V prípade
nevypratania do stanoveného termínu, prenajímateľ si vyhradzuje právo za ušlý zisk a
nájomca zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 3,50 € za 1 koňa za každý deň nevyprataných
priestorov.
5) Náklady za spotrebu elektrickej energie (temperovenie) v sociálnom zariadení (bunka č.2)
v zimnom období mesiac (december, január, február) bude v plnej výške znášať
prenajímateľ.
VII.
Zariadenie pre pohyb koní
Nájomca sa zaväzuje:
a) používať pohybové zariadenie na najnutnejší pohyb koní po práci a na rekonvalescenciu
(nie na samotný tréning),
b)

dodržiavať prevádzkový poriadok určený k obsluhe pohybového zariadenia.
VIII.
Dodržiavanie požiarnej ochrany a BOZP

V zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.., vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z., vyhlášky MV SR č.
719/2002 a zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
1) Nájomca je povinný zodpovedne sa starať o zverené hasiace prístroje (hasiaci prístroj
práškový) a chrániť ich pred poškodením alebo odcudzením v 19-boxovej stajne č.5.
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V prípade použitia alebo odcudzenia túto skutočnosť hlásiť ihneď prenajímateľovi.
Súčasne je povinný poškodenie alebo odcudzenie hasiacich prístrojov uhradiť
prenajímateľovi v nadobúdacej cene.
2) Nájomca je povinný v prenajatých priestoroch vykonávať len tú činnosť na aký účel boli
priestory prenajaté pri maximálnom dodržiavaní všetkých bezpečnostných a požiarnych
predpisov. V prípade skladovania nebezpečných a horľavých látok (mimo ustajňovacích
priestorov) je povinný dodržiavať všetky požiarne a bezpečnostné predpisy.
3) Nájomca je povinný zabezpečiť vykonanie všetkých vstupných a periodických školení
svojich zamestnancov zdržiavajúcich sa v prenajatých priestoroch, v plnom rozsahu
zodpovedá za ich činnosť a nesie plnú zodpovednosť za škody zavinené ich nedbalosťou.
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie s bleskozvodom, požiarnych
hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov bude vykonávať prenajímateľ na svoje
náklady. Za týmto účelom a pri kontrolách dodržiavania požiarnej ochrany nájomca na
požiadanie umožní prenajímateľovi vstup do prenajatých priestorov.
4) Nájomca je povinný pri zásobovaní senníka pred vstupom opatriť automobil lapačom
iskier. Seno, slamu a iné krmivo skladovať len v suchom stave (zabrániť
samovznieteniu). V bunke kancelária a prezliekáreň a soc. zariadenie nezakrývať
vykurovacie telesá (radiátory), dodržiavať hygienu a všetky bezpečnostné a požiarne
predpisy v zmysle požiarnych poriadkov v objektoch hospodárskeho dvora.
5) Nájomca používa pri navážaní, skladovaní krmiva a steliva v senníku vysokozdvižné
zariadenie s osadenými vidlami, nakoľko jednotlivé balíky vážia cca 200 – 400 kg.
Balíky sena alebo slamy sa navzájom na seba ukladajú do primeranej výšky max. 6 m tak,
aby neohrozovali pracovníkov pádom na nich pri odoberaní a premiestňovaní slamy alebo
sena do ustajňovacích boxov. Skladované krmivo alebo stelivo sa nesmie premiešavať, je
potrebné vytvoriť medzeru min. 1,0 m. Pri naskladňovaní senníka vysokozdvižným
vozíkom je zakázané poškodzovať protipožiarny múr nárazom vidiel do
protipožiarneho múru. Zistené poškodenie protipožiarneho múru a náklady s tým spojené
v plnej výške budú vymáhané od pôvodcu škody
IX.
Ostatné podmienky
1) Nájomca sa zaväzuje:
a) dodržiavať prevádzkový poriadok prenajímateľa a riadiť sa pokynmi vedúceho úseku
dostihových služieb,
b) nájomca bez zbytočných odkladov nahlási prenajímateľovi požiadavku na opravu
a odstránenie nedostatkov brániacich riadnemu užívaniu predmetu prenájmu. Prenajímateľ
zabezpečí opravu.
c) zabezpečiť, aby jazdci pri tréningu koní bezpodmienečne používali ochranné prilby,
d) užívať prenajaté ustajňovacie priestory a areál s maximálnou hospodárnosťou tak, aby
nedošlo k ich nadmernému opotrebovaniu alebo poškodeniu,
e) šetriť maximálne spotrebu vody a elektrickú energiu,
f) prípadné škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi zo strany nájomcu uhradiť v skutočnej
výške,
g) počas dostihových mítingov ( Turf-Gala a Slovenské derby) v prípade potreby
prenajímateľovi uvoľniť časť prenajatých ustajňovacích kapacít na nevyhnutne potrebnú
dobu ( prenajímateľ zabezpečí náhradné ustajnenie v areáli Závodiska, š.p.),
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h) stajňový hnoj vsypávať do hnojovej jamy, prísne dodržiavať poriadok okolo hnojiska
a prevádzkový poriadok tak, aby nedošlo k porušeniu predpisov o ochrane podzemných
vôd. V prípade pokuty nájomca znáša časť v pomere k počtu koní v ustajnení,
i) dodržiavať pravidlá pri používaní dráhy na tréning koní a s tým súvisiace náklady,
j) udržiavať čistotu a poriadok v prenajatých priestoroch a v najbližšom okolí, prísne
dodržiavať zákaz fajčenia v senníku, v stajniach a skladovacích priestoroch,
k) stavebné a iné úpravy realizovať len so súhlasom prenajímateľa,
l) neprechovávať cudzích psov v hospodárskom dvore ZB,
m) neprenajímať tretej osobe prenajaté priestory alebo ich časť bez súhlasu prenajímateľa,
n) zvýšenie počtu ustajňovacích boxov je možné len po odsúhlasení s prenajímateľom,
o) nájomca je povinný dodržiavať platnú legislatívu v oblasti označovania a evidencie
hospodárskych zvierat a veterinárnej starostlivosti (ide najmä zákon č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti, vykonávaciu vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR č. 16/2012 a Nariadenie Komisie ES č. 504/2008, ktorým sa
vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie
koňovitých zvierat) a riadne si plniť všetky povinnosti vo vzťahu k Centrálnej evidencii
hospodárskych zvierat. Dôsledkom neplnenia si povinností týkajúcich sa identifikácie a
registrácie hospodárskych zvierat môže byť sankcia uložená orgánom veterinárneho
dozoru v zmysle § 48 ods. (1) písm. a) a § 50 ods. (1) písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti, ako aj vypovedanie nájomnej zmluvy, nájomca je povinný
zabezpečiť vyšetrenie všetkých svojich koní na infekčnú anémiu (EIA) a potvrdenie
o sérologickom vyšetrení s negatívnym výsledkom na EIA nie staršie ako 12 mesiacov (v
prípade dostihových koní nie staršie ako 6 mesiacov) predložiť na kontrolu pracovníkovi
Závodiska, š.p.,
p) nájomca je povinný zabezpečiť vakcináciu všetkých svojich koní proti influenze koní v
súlade s očkovacou schémou výrobcu použitej vakcíny a potvrdenie o vykonanej
vakcinácii predložiť na kontrolu pracovníkovi Závodiska, š.p. Dôsledkom neplnenia si
vyššie uvedených povinností môže byť vypovedanie nájomnej zmluvy.
2) Nedodržanie a porušenie podmienok uvedených v ods. 1.) prenajímateľ považuje za
porušenie zmluvy. V prípade prvého porušenia bude nájomca sankcionovaný od 30,00 €
do 300,00 €. V druhom prípade dochádza k okamžitému zrušeniu zmluvy. Následne
nájomca je povinný do 5 dní vypratať priestory nájmu.
3) Zmluvné strany môžu dať ku koncu kalendárneho štvrťroka výpoveď písomným
oznámením. Dĺžka výpovednej lehoty je 1 mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede. Nájom sa skončí po uplynutí výpovednej lehoty
s tým, že nájomca odovzdá prenajaté priestory v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v stave v akom ich prevzal.
4) Prenajímateľ nezodpovedá za zranenie alebo uhynutie - utratenie ustajneného koňa
v prípade mimoriadnej udalosti (víchrica a pád zlomených konárov, blesk, požiar
v ustajňovacích priestoroch, a podobne) ako ani za zranenie jazdca alebo koňa pri práci na
dráhe, alebo v priestoroch areálu Závodiska, š.p.
X.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
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2) Prílohou zmluvy je fotokópia identifikačného dokumentu koňovitého zvieraťa („pasu“).
3) Účastníci zmluvy sa s jej obsahom oboznámili a prehlasujú, že jej porozumeli. Na znak
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.
4) Meniť a upravovať podmienky zmluvy je možné len s písomným súhlasom oboch
zmluvných strán.
5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. V prípade,
že Zmluvné strany nepodpíšu zmluvu v rovnaký deň, zmluva nadobúda platnosť
neskorším dňom podpisu. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Bratislava 27.12.2016

______________________
Andrea Kirková

_____________________
Ing. Ľuboš Chmelár
poverený výkonom funkcie riaditeľa
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