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ZMLUVA   Č. 22016  O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
uzavretá v zmysle § 3 a ďalších, zákona č. 116/1990 Zb.  v znení neskorších predpisov, o nájme a podnájme 

nebytových priestorov medzi 
 

Prenajímateľom  :    
Základnou  školou Ul. I. Bukovčana  č.3 
841 08  Bratislava 
IČO : 31780865 
DIČ : 2020968675 
Zastúpený :  Mgr. Renátou Balogovou, riaditeľkou ZŠ 
Bankové spojenie : Tatra Banka, a. s. Bratislava 
ć. bežného prevádzkového účtu :  2628820214/1100 
č. príjmového účtu:    2626844079/1100  
(ďalej len „prenajímateľ“) 
so súhlasom zriaďovateľa : Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves 

a 
Nájomcom :  
LINGUA TIME s.r.o.  
Jána Poničana 6113/5, 84108 Bratislava 
Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 81679/B,  
IČO: 46 679 758, DIČ: 2023530817  
Zastúpený : Mgr. Ivetou Revallovou  

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v Základnej škole            

na Ul. I. Bukovčana č.3 – učebňu spolu s prístupovými cestami, chodbami a toaletami. 
 

II. 
Účel nájmu 

 
1. Nájomca bude priestory uvedené v článku I. tejto zmluvy užívať výlučne na výuku jazykov s deťmi a dospelými. 
 

III. 
Doba nájmu 

 
1. Nájom nebytových priestorov, ktoré sú uvedené v článku I. tejto zmluvy, sa uzatvára na dobu určitú v trvaní      

od 11.1.2016 do 16.6.2016 mimo školských prázdnin, s deťmi vždy pondelky, stredy a štvrtky od 14:00 hod.     
do 14:45 hod., s dospelými utorky a štvrtky od 19:00 hod. do 20:00 hod, čo je spolu 86 hodín. 
 

IV. 
Nájomné 

 
1. Výška celkového  nájomného je 344,- €. Bola stanovená v súlade s ustanovením zákona  č. 18/1996 Z.z. a podľa 

sadzobníka schváleného UMZ MČ Bratislava  Devínska Nová Ves č.36/4/2014, čo je  4,-  €/hod.  

2. Súčasťou dohodnutého nájomného sú aj služby spojené s užívaním predmetu nájmu (elektrina, teplo, vodné, 
stočné, odvoz smetí, zabezpečenie dozoru, otváranie budovy  a upratovanie), 2,- €/hod., spolu  172,- €. 

3. Výška nájomného sa mení v závislosti od schváleného Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Devínska Nová 
Ves, v ktorom sú určené sadzby nájmov, s čím nájomca súhlasí a je s týmto uzrozumený. 

 
V.  

Úhrada nájomného a služieb spojených s nájmom 
 

1. Úhradu za nájom poukáže nájomca bezhotovostným prevodom na príjmový účet prenajímateľa v Tatrabanke  
číslo IBAN SK83 1100 0000 0026 2684 4079 vo výške 172,- € do  30 dní od prevzatia zmluvy. Variabilný 
symbol platby je číslo zmluvy.  

2. Úhradu za služby spojené s nájmom (energie) poukáže nájomca bezhotovostným prevodom na bežný 
výdavkový účet prenajímateľa v Tatrabanke  číslo IBAN SK64 1100 0000 0026 2882 0214 vo výške 172,- €             
do 30 dní od prevzatia zmluvy. Variabilný symbol platby je číslo zmluvy. 

 
 

VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Nájomca je povinný užívať prenajímané nebytové priestory len na dohodnuté účely. 
2. Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. 
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3. Ak nájomca bez svojho zavinenia môže užívať nebytový priestor len obmedzene, má nárok na pomernú zľavu 
z nájomného. 

4. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie. Náklady 
na drobné opravy, obnovu a obvyklú údržbu predmetu nájmu znáša nájomca.  

5. Náklady na rozsiahlejšie opravy predmetu nájmu znáša prenajímateľ, pričom nájomca je povinný                      
bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu takýchto opráv, ktoré má prenajímateľ vykonať a ich 
vykonanie umožniť. V prípade nesplnenia týchto povinností zodpovedá nájomca za škodu, ktorá v dôsledku toho 
vznikne prenajímateľovi. 

6. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť osobe poverenej prenajímateľom (správcovi, alebo inej osobe) závady 
vzniknuté v dôsledku užívania predmetu nájmu.  

7. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, 
ochrane majetku, predpisov hygienických ako aj protipožiarnych predpisov. Za všetky škody a ublíženia             
na zdraví, ktoré vznikli nedodržaním predpisov, zodpovedá v plnom rozsahu nájomca. 

8. Po skončení nájomného vzťahu nájomca odovzdá prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom ho  prevzal 
s prihliadnutím na bežné opotrebenie. 

9. Prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu a nájomca je povinný zabezpečiť prístup k predmetu nájmu   
za účelom kontroly, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym spôsobom. 

10. Nájomca nemôže na majetok štátu zriadiť záložné právo, alebo tento majetok inak zaťažiť.  
11. Nájomca berie na vedomie, že veci a zariadenia vnesené do predmetu nájmu nie sú poistené. Nájomca je 

oprávnený na vlastné náklady uzavrieť poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou. 
 

 
VII. 

Skončenie  nájmu 
 

1. Nájom nebytových priestorov zaniká podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu predčasne písomne vypovedať iba z dôvodov uvedených v § 9 zákona č. 

116/1990 v úplnom znení.  
3. Zmluvné strany dohodli  nájom na dobu určitú, tak, ako je uvedené v čl. III. tejto zmluvy. 
4. Prenajímateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať: 

a/ v prípade, ak bude nájomca užívať predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou. 
b/ v prípade, ak nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých 
poskytovanie je spojené s nájmom. 

5. Nájomca je oprávnený vypovedať túto zmluvu  kedykoľvek bez udania dôvodu.  
6. Zmluvné strany dohodli výpovednú lehotu jeden mesiac. Výpovedná lehota sa počíta od  
 prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa predmet nájmu stane nespôsobilým na riadne užívanie z technických, 

stavebných alebo hygienických dôvodov a prenajímateľ nebude schopný z tohoto dôvodu nájomcovi ďalej 
zabezpečiť riadne užívanie predmetu nájmu, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 
 

VIII.  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky ku tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnom 

odsúhlasení oboma stranami v písomnej forme. 
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch  vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení 

a jedno obdrží zriaďovateľ MČ Bratislava Devínska Nová Ves. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zz. Občianskeho 
zákonníka a § 5a ods. 6 a 9 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu zmluvu zmluvné strany podpísali. 

 
 
 
V Bratislave, dňa .................... 

 
 
 
 
...........................................     ............................................. 

prenajímateľ        nájomca 


