
RÁMCOVA ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ÚDRŽBE A PREVÁDZKOVANÍ ŠPORTOVÉHO AREÁLU 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva ”) 
uzavretá medzi nasledovnými stranami: 

 
Účastník 1:  Mestská časť Bratislava – Ružinov  
Sídlo :  Mierová 21, 827 05 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Pekár, starosta 
IČO:   00603155 
DIČ:   2020699516 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:  1800186012/5600 

(ďalej len „Mestská časť“) 
 
Účastník 2:  Ružinovský športový klub, príspevková organizácia  
Sídlo :  Mierová 21, 827 05 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ 
IČO:   36066257 
DIČ:   2021493408 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:  3751843002/5600 

(ďalej len „RŠK, p. o. “) 
 
Účastník 3:  Základná škola  
Sídlo :  Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 
Štatutárny orgán: RNDr. Darina Bezáková, riaditeľka 
IČO:   31780831  
DIČ:   2020964759 
Bankové spojenie: .VÚB, a. s. Bratislava 
Číslo účtu:  1640305253/0200 

(ďalej len „Základná škola “) 
 
 
 
 
 

Preambula 

1. Mestská časť je územnou samosprávnou jednotkou, ktorej právne postavenie 
upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov a Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
V rámci svojej činnosti zabezpečuje na úrovni samosprávy okrem iného aj podporu 
a rozvoj mládežníckeho športu ako i starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy 
a školské zariadenia, pričom súčasťou škôl sú aj ich vonkajšie priestory – športové 
areály, slúžiace pre potreby výučby a športovej činnosti žiakov týchto škôl. Mestská 
časť v rámci rozvoja vonkajších školských priestorov zabezpečila revitalizáciu 
športového areálu Základnej školy špecifikovaného v článku I tejto Zmluvy, čo bola 
z pohľadu Mestskej časti jej prvotná investícia. 



2. RŠK, p. o. je príspevková organizácia zriadená Mestskou časťou Bratislava – 
Ružinov na základe zákona 523/2004 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorej 
hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju telovýchovy, športu a kultúry medzi občanmi 
v mestskej časti Bratislava – Ružinov a vytvárať podmienky pre realizáciu ich 
mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej 
a duševnej zdatnosti. Okrem toho aj komplexne zabezpečuje správu a prevádzku 
zverených budov a zariadení slúžiacich na športovú činnosť, regeneráciu a oddych. 

3. Základná škola je rozpočtovou organizáciou zriadenou Mestskou časťou Bratislava – 
Ružinov, ktorej úlohou je najmä zabezpečovať vzdelávanie detí a mládeže. V rámci 
vzdelávania zabezpečuje aj zdravý vývin detí a mládeže okrem iného aj formou 
športových aktivít vykonávaných v športovom areáli Základnej školy, ktorý má 
v správe . Činnosti a aktivity Základnej školy vykonávané v športovom areáli majú 
prednosť pred činnosťami iných subjektov. 

4. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že pristúpili k uzatvoreniu tejto Zmluvy s cieľom 
komplexného zabezpečenia prevádzky revitalizovaného športového areálu 
slúžiaceho v prvom rade pre potreby Základnej školy a následne aj na rozvoj 
individuálnych rekreačných aktivít občanov Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Základná škola je na základe Protokolu č.  /2005 zo dňa 04.12.2006 o zverení 
nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Základnej školy, Vrútocká 58, 821 01 
Bratislava v znení neskorších zmien a doplnení, správcom nehnuteľného majetku – 
pozemku parc. č. 14814/219, LV nie je uvedené, kat. územie Trnávka o výmere 5038 
m2. Na predmetných parcelách sa okrem iného nachádza aj športový areál Základnej 
školy, ktorého súčasťou sú najmä bežecká tartanová dráha, tartanové rozbežisko 
s doskočiskom pre skok do diaľky, samostatne oplotené multifunkčné ihrisko 
vybavené hádzanárskymi bránkami vrátane sietí, košmi na basketbal, stĺpmi na 
volejbal a tenis  (ďalej len „športový areál “). 

2. Predmetom tejto Zmluvy je rozdelenie práv a povinností medzi zmluvnými stranami 
pri zabezpečení prevádzky a údržby športového areálu Základnej školy. 

 
 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Mestská časť poskytuje, na základe svojho schváleného ročného rozpočtu, na 
plnenie účelu v zmysle Preambuly tejto Zmluvy zmluvným partnerom RŠK, p. o. 
a Základnej škole, transfer finančných prostriedkov. 

2. RŠK, p. o. je povinný zabezpečovať z vyššie uvedeného transferu finančných 
prostriedkov poskytnutých mu Mestskou časťou prevádzku a údržbu športového 
areálu v nasledovnom rozsahu: 
• na základe zverejnených prevádzkových hodín otvárať a uzamykať športový areál 
• dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy, včas upozorňovať užívateľov 

športového areálu na akékoľvek technické zmeny vykonané v športovom areáli, 



• udržiavať čistotu športového areálu, priestorov vymedzených na hygienu ako aj 
okolia športového areálu a športových plôch, 

• kontrolovať efektívne využívanie vodného zdroja, 
• kosiť trávnaté plochy športového areálu a zabezpečiť následný odvoz bioodpadu 

z priestorov športového areálu, 
• udržiavať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí športového areálu, vykonávať 

ich štandardnú predpísanú údržbu a v prípade poškodenia niektorej časti vykonať 
jej nápravu s opätovným uvedením do riadnej prevádzky. RŠK, p. o. však nie je 
oprávnený vykonávať akékoľvek zásadné zmeny na jednotlivých častiach 
športového areálu. V prípade pochybností, či ide o zásadnú zmenu podľa 
predchádzajúcej vety alebo o údržbu športového areálu je RŠK, p. o. povinný 
tento svoj zámer prekonzultovať s Mestskou časťou aj so Základnou školou 
a následne písomne požiadať obidve uvedené zmluvné strany o udelenie 
písomného súhlasu s jeho realizáciou, 

• evidovať hlásenia Základnej školy o záujme skupín využívať športový areál alebo 
jeho časti. 

3. RŠK, p. o. zabezpečí činnosti uvedené v predchádzajúcom bode prostredníctvom 
poverenej osoby, prípadne prostredníctvom svojho zamestnanca (ďalej len „správca 
športového areálu“), avšak nie výlučne touto osobou. 

4. RŠK, p. o. je oprávnený realizovať v športovom areáli krúžkovú a záujmovú činnosť 
za podmienky dodržiavania Prevádzkového poriadku športového areálu a 
prevádzkových hodín športového areálu. 

5. Základná škola je povinná zabezpečiť ku dňu účinnosti tejto Zmluvy: 
• na svoje náklady zadováženie a umiestnenie kontajnera so sociálnym zariadením 

v priestore športového areálu. Pozičné umiestnenie uvedeného kontajnera 
v priestore športového areálu sa určí dohodou Základnej školy a RŠK, p. o., 

• za účelom vyhodnotenia prevádzkových nákladov na elektrickú energiu a vodu a 
stočné osobitné merače na meranie spotreby elektrickej energie a vody. 

6. Základná škola týmto prehlasuje, že športový areál, v špecifikácii podľa Článku I, 
odstavec 1 tejto Zmluvy, je v stave spôsobilom na plnenie účelu tejto Zmluvy 
uvedenom  v jej Preambule. Mestská časť a RŠK, p. o. týmto v zhode prehlasujú, že 
stav športového areálu školy v čase uzatvorenia tejto Zmluvy je im známy. 

 
 

Článok III 
Prevádzkový poriadok športového areálu 

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že športový areál bude užívaný v rozsahu a podľa 
pravidiel uvedených v Prevádzkovom poriadku športového areálu, ktorý tvorí prílohu 
č. 1 tejto Zmluvy. 

2. Prevádzkový poriadok športového areálu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy je 
možné meniť a dopĺňať po  vzájomnom súhlase zmluvných strán.  

3. Zmenu alebo doplnenie Prevádzkového poriadku športového areálu je oprávnená 
navrhnúť ktorákoľvek zmluvná strana. 

4. Ostatné zmluvné strany sú povinné vyjadriť sa k návrhu zmeny alebo doplnenia Pre-
vádzkového poriadku  športového  areálu do 14 dní od obdržania takéhoto návrhu.  

5. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na zmene alebo doplnení podľa 
predchádzajúcej vety, rozhodne o zmene alebo doplnení Mestská časť. 



Článok IV 
Financovanie vstupných nákladov a prevádzkových nák ladov  

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli že RŠK, p. o. zabezpečí bezodkladne po 
nadobudnutí  účinnosti tejto Zmluvy nákup náradia a materiálov potrebných pre 
údržbu športového areálu. 

2. Uvedené náradie a materiál nadobúda RŠK, p. o. do svojho výlučného vlastníctva, 
pričom sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať ho v prevádzkyschopnom stave. 

3. Mesačné náklady na prevádzku a údržbu športového areálu budú celkovo v pred-
pokladanej výške 1.050,- € mesačne v členení: 
• pohonné hmoty vo výške 100,- €, 
• mzdy a odvody vo výške 850,- €,  
• odvoz odpadu, najmä trávy vo výške 100,- €;   

4. Mesačné náklady na prevádzku a údržbu športového areálu, s výnimkou 
prevádzkových nákladov na elektrickú energiu, vodné a stočné, hradí RŠK, p. o. 

5. Prevádzkové náklady na elektrickú energiu, vodné a stočné, ktoré súvisia s 
prevádzkou športového areálu a predstavujú pre Základnú školu ich zvýšenie v 
porovnaní  s obdobím pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy hradí Základná 
škola, pričom Mestská časť tieto náklady Základnej škole refunduje. 

 
 

Článok V 
Zodpovednos ť za škodu 

Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie škody na zverenom majetku  

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli na určení 
zodpovednosti za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy tak ako 
je uvedené v  nasledovných odsekoch tohto článku Zmluvy. 

1. Základná škola sa zaväzuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy mať 
uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej bude  najmä poistenie:   
• zvereného majetku, 
• zodpovednosti za spôsobenú škodu.   

2. Základná škola je povinná predložiť na základe požiadania ostatných zmluvných  
strán fotokópiu a originál takejto poistnej zmluvy. 

3. Základná škola zodpovedá za technický stav zvereného majetku ako i športového 
areálu.  

4. Tretie osoby, vstupujúce do športového areálu ako ho aj využívajúce, nesú 
zodpovednosť za škodu, ktorú utrpia v tomto športovom areáli. O tejto skutočnosti sú 
tretie osoby informované i prostredníctvom Prevádzkového poriadku športového 
areálu. 

5. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka, a to porušením svojich zmluvných  povinností  
alebo povinností v zmysle príslušných právnych predpisov a pravidiel Prevádzkového 
poriadku športového areálu. 

6. RŠK, p. o. zodpovedá za škodu  
7. v tom prípade, keď je spôsobená počas a v súvislosti ním organizovanou krúžkovou a 

záujmovou činnosťou.   
 

 



 
 

Článok VI 
Doručovanie a komunikácia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto Zmluvou budú 
doručované na adresy zmluvných strán uvedené ako adresy ich sídiel v záhlaví tejto 
Zmluvy. 

2. Bežná komunikácia, môže byť realizovaná telefonicky, osobne alebo prostredníctvom 
elektronickej pošty. 

3. V prípade písomností mimo bežnej komunikácie doručovaných prostredníctvom 
pošty, kuriéra alebo osobne sa tieto písomnosti považujú za doručené zmluvnej 
strane aj keď: 
• zmluvná strana odoprela prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú  

dňom  odmietnutia prijatia zásielky, 
• zásielka bola na pošte uložená a zmluvná strana ju neprevzala do troch dní 

od uloženia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa 
zmluvná strana o uložení nedozvedela, 

• kedy bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát je 
neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená 
nedoručiteľnosť zásielky. 

4. Komunikáciou vo veciach súvisiacich s touto Zmluvou sú poverení:  
za  Mestskú časť: JUDr. Eva Poprendová  telefónne číslo: +421 (2) 48 28 43 58,    

e-mail: eva.poprendova@ruzinov.sk  
za  RŠK, p. o.: Ing. Ľubomír Lenár   telefónne číslo: +421 (2) 48 28 41 58 

e-mail: lubomir.lenar@rskruzinov.sk 
za  Základnú školu: RNDr. Darina Bezáková  telefónne číslo: +421 (2) 43 29 37 22 

e-mail: zsvrutocka@pobox.sk 
5. Zmenu osôb oprávnených na komunikáciu podľa tohto článku Zmluvy je každá 

zmluvná strana povinná písomne, bez zbytočného odkladu, oznámiť druhej zmluvnej 
strane. 

 
 

Článok VII 
Platnos ť a účinnos ť Zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými  stranami  a  

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že zmluvné strany sú povinnými osobami 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení predpisov a z tohto dôvodu bude Zmluva 
zverejnená v celom rozsahu na ich webových sídlach, pričom Zmluva nadobúda 
účinnosť jej prvým zverejnením. 

 
 



 
 

 
Článok VIII 

Ukončenie Zmluvy 

1. Zmluvu možno predčasne ukončiť:  
a) písomnou dohodou zmluvných strán;  
b) výpoveďou iba zo strany Mestskej časti, a to písomne i bez udania dôvodu 

ostatný zmluvným stranám. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 
Pre určenie začatia plynutia lehoty je rozhodujúci deň, kedy bola výpoveď 
doručená poslednej zmluvnej strane (t. j. deň neskoršieho doručenia výpovede); 

c) odstúpením do Zmluvy iba zo strany Mestskej časti v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť 
uskutočnené písomnou formou a nadobúda účinnosť okamihom doručenia 
písomného odstúpenia od zmluvy ostatným zmluvným stranám, pričom zmluva 
zanikám okamihom neskoršieho doručenia odstúpenia. Právny  režim odstúpenia 
od Zmluvy sa riadi ustanoveniami § 344 – 351 Obchodného zákonníka. 

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, spôsoby ukončenia Zmluvy uvedené v ods. 1 
predstavujú jediný spôsob ukončenia tejto Zmluvy. 

 
 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára v písomnej forme; zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno 
realizovať na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou písomných 
vzostupne  číslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. To sa netýka zmeny bankových údajov a kontaktnej osoby, pri ktorých je 
postačujúce písomné oznámenie zmeny. 

2. Návrh dodatku je oprávnená predložiť ktorákoľvek zmluvná strana a zvyšné zmluvné 
strany sa zaväzujú bezodkladne po jeho obdržaní zaujať k nemu písomné stanovisko 
a doručiť ho zmluvnej strane, od ktorej návrh dodatku k tejto Zmluve obdržali. 

3. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy alebo ich častí nemá vplyv na 
platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy alebo na platnosť Zmluvy ako celku. V 
prípade, že je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného sa použijú 
ustanovenia všeobecne záväzných  právnych predpisov upravujúce otázku 
vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj 
vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepšie 
zodpovedá neplatnému ustanoveniu. 

4. Zmluvné strany sú povinné neodkladne si vzájomne oznámiť skutočnosti, ktoré by 
mohli ohroziť plnenie Zmluvy a to aj v jej častiach. 

5. Spory vzniknuté z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace sa zmluvné strany zaväzujú 
riešiť najprv vzájomným rokovaním, až následne cestou príslušného súdu v zmysle 
platných právnych predpisov SR. 



6. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi zmluvnými stranami ohľadom práv 
a povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, prípadne plnenia podľa tejto 
Zmluvy, rozhoduje Mestská časť, pričom ostatné zmluvné strany sa zaväzujú 
rešpektovať jej rozhodnutia bez námietok. 

7. Okolnosti neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi na území SR. 

8. Na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo zrušenie, je príslušný vecne a miestne príslušný súd. 

9. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, každé s platnosťou 
originálu. Mestská časť obdrží tri vyhotovenia, RŠK, p. o.  obdrží jedno vyhotovenie a 
Základná škola obdrží jedno vyhotovenie. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola 
uzavretá  po vzájomnom prerokovaní na základe slobodnej vôle, nie v tiesni a za 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

 
 
V Bratislave,  13.1.2016     V Bratislave, 13.1.2016 
 
Účastník 1 - Mestská časť     Účastník 2 - RŠK, p. o  
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Pekár, v.r.     Ing. Ľubomír Lenár, v.r. 
starosta       riaditeľ 
 
 
V Bratislave,  13.1.2016 
 
Účastník 3 - Základná škola 
 
 
 
 
 
RNDr. Darina Bezáková, v.r. 
riaditeľka 
 
 
 
Príloha č. 1: Prevádzkový poriadok Športového areálu Základnej školy 
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