
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTE|NOST|
uzatvorená podra § 663 a nasl. zákona č, 40/1964 Zb, občianskeho zákonníka

é, 312021

(d'alej len ,,zmluva")

medzi
zmluvnými stranami:

Prenaiímatel': základná škola l. Bukovčana 3,841 08 Bratislava
so sídlom: Bukovóana 3, B41 08 Bratislava
lčo: 31780865
štatutárny orgán: Mgr, Renáta Balogová, íiaditel'ka
lBAN:
Výdavkový rozpočtový účet |BAN : sK64 íí00 0000 0026 2aa2 0214
príimový účet |BAN : sK83 1í00 0000 0026 2684 4079

(d'alej len,,Prenajímatel"')

a

Nájomca: Hulinová Jana
So sidlom; 023 14 skalité 526
zapisaný: V živnostenskom registri pod čislom | 520-27470
lco: 50426117
DlČ: 1122400026

(ďalej len'Nájomca")

článok l.
Píedmst nájmu

1, Prenajimatel' je Vlastnikom nehnutel'nosti evidovanej na LV č, 2328, Vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bratislava lV, obec BA-MČ, Devinska NoVá Ves, k.ú. Devinska Nová Ves, a to budovy
oznaěenej ako,.zŠ Bukovčana 3, Bratislava".

1, ZmlUVné strany sa dohodli, že predmetom nájmu bude krátkodobý nájom óasti budovy ZŠ Bukovčana 3 V rozsahu
- Vestibul V budove ZŠ Bukovčana 3, Bratislava (d'alej ako,,Predmet nájmu"),

2. Nájomca spolu s Predmetom nájmu móže uživať Wc a pristup k Predmetu nájmu v budove ZŠ Bukovčana 3.

3, Nájomca podpisom zmluvy súčasne vyhlasuje, že mu je súčasný stav Predmetu nájmu známy a v takomto stave
ho do dočasného uživania preberá,

Článok ll.
úěel nálmu

1 , Píedmet nájmu sa prenecháVa Nájomcovi na dočasné uživanie za úěelom predaja maloobchodného tovaru.

článok lll.
Nájomné

1. Nájomca Zaplatí prenajímatelbvi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 256,- €.

2 Ná]omné je stanovené dohodou v zmysle schváleného sadzobnika ,,Minimálnych sadzieb prenájmov
za nebytového priestory ZŠ Bukovčana na 1 hodinu" platné od '10,10.2012 Vo Výške 1l,- €/hod,, spolu í76,- €
za celkovú dobu nájmu,

3, Nájomca sa zavázuje uhradit' platby za služby (teplo, Voda, elektrická energia, plyn a odvoz smetí, zabezpečenie
dozoíu, otváranie budovy a upratovanie). Výška a rozpis platjeb za služby vychádzqú z technického prépočtu
spotreby tepla, Vody a eleKrickej energie a sú Určené Vo výške 5,- €/hod, spolu 80,- € za celkový krátkodobý
nájom.

4, Nájomné vo výške 176,- € bude uhradené Zo strany nájomcu priamo do pokladne ZŠ po ukončeni nájmu,

5, Platba za služby vo Výške 8o,- € bude uhradená zo strany nájomcu priamo do pokladne zŠ po ukončeni nájmu,



1.

článok lV.
PráVa a povinnosti zmluvných strán

Nájomca sa zavázuje Uživať Predmet nájmu len na účel dohodnutý V tejto Zmluve a neposkytnúť Predmet nájmu
do podnájmU alebo qýpožičky tretej osobe,

Nájomca podpi§om tejto zmluvy Vyhlasuje, že si je Vedomý toho, že Prenajímatel' nezodpovedá za poškodenie,
stratu, odcudzenie alebo zničenie hnutel'ných Vecí Vo vla§tníctve Nájomcu, ktoré sa budú nachádzať v Predmete
nájmu, a ktoré Prenajimatel nespósobi, ako aj za škodu na zdraví spósobenú osobám, kloré sa V Predmete nájmu,
resp. v priestoroch, ktoré je Nájomca V súlade s touto Zmluvou opráVnený uživať, nachádzajú so súhlasom a|ebo
Védomím Nájomcu, a z toho dóVodu si pripadne Vzniknutú škodu Voči Prenajimatel'ovi neuplatni.

Ná.iomca žodpovedá za pripadné škody alebo poškodenie Vzniknuté na Predmete nájmu, resp. budove ZŠ
Bukovčana 3, pri nesprávnom uživaní Predmétu nájmu a za škody spósobené neplnenim zákonných, alebo
zmluvných povinností, ato iVprípade, ak škoda bola spósobená treťou osobou, ktorej umožnil pristup
do Predmetu nájmu, re§p, do priestorov, ktoré je V súlade s touto zmluvou Nájomca opráVnený užíVať. Nájomca
zodpovedá i za škodu, ktorá vznikne na ma.ietku tretích osób, ktorú spósobi sám, a|ebo ktorá bola spósobená
tretími osobami, ktoným umožnil pristup k Predmetu nájmu, resp. do priestorov, ktoré je V súlade s touto Zmluvou
opráVnený užíVať,

Prenajímatel'v budove, kde sa predmet krátkodobého nájmu nachádza, z hl'adiska ochrany pred požiarmi V celom
rozsahu zodpovedá za plnenie úloh VyplýVajúcich zo zákona ó. 31412001 z,z. o ochane pred požiarmi v zneni
neskoršich predpisov, jeho VykonáVacich predpisov ako aj osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Nájomca V predmete nájmu sa zaváZuje poóas doby nájmu zabezpečiť dodržiavanie povinnosti na úseku
bezpečnosti a ochrany zdíavia pri práci podta zákona ó, 12412006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
vZneni neskoršich predpisov a ďalšich predpisov na úseku BoZP, podla zákona ó.355/2007 z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektoných zákonov V zneni neskoršich predpisov
a na úseku protipožiarnej ochrany podta zákona číslo 31412001 Z.z. o ochrane pred požiarmi Vznení neskorších
predpisov. súěasne sa zavázuje zabezpečiť ochranu majetku a udžiavanie poriadku a čistoty V Predmete nájmu.

Po skonóeni doby nájmu Nájomca uvedie priestory do póVodného stavu V akom ich prevzal.

Ná.iomca nie je opráVnený VykonáVať na Predmete nájmu žiadne stavebné úpráVy.

č|ánok V.
Doba trvania nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu uróitú na dni 24, a 25. aplíla 2021
Nájomný pomer sa ukončuje:
. uplynutim času, na ktoný bol dojednaný
. pisomným odstůpením od zmluvy z dóvodov uvedených V ods. 4, a 5 tohto článku zmluvy, pričom účinky

odstúpenia nastáVájú dňom jeho doručenia zmluvnej strane.
. písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode
. výpovedbu z dóvodov uvedených V zákona ó, 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebyto\^ých priestorov.

Prenajímate|' je opráVnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóvodov:
a) ak Nájomca napriek pisomnej Výzve alebo ústne.i výzve užíVa Predmet nájmu takým spósobom, že

Prenajímatel'ovi Vzniká škoda alebo mu hrozí znaěná škoda,
b) ak na Predmete nájmu vykonáVa bez súhlasu Prenajlmatela zmeny, V dós|edku

ktorých Prenajimatelbvi Vzniká škoda alebo mu hroži znaěná škoda,
c) ak Nájomca hrubo porušuje napriek upozorneniu (písomnému alebo elektronickému)

Verejný poriadok.
d) ak Nájomca o Viac ako 3 (koch) dni mešká s platenim nájomného alebo úhrad za dodávku médií, ktonich

poskytovanie je spojené s nájmom.

V prípade odstúpenia od zmluvy je Nájomca povinný Vypratáť Predmet ná,imu do 1 úedného) dňa odo dňa
doručenia odstúpenia od zmluvy a odovzdať ho V stave, V akom ho prevzal S prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Nájomca je povinný nahradiť škodu, ktorá Prena,iímatel'ovi Z dóVodu odstúpenia od zmluvy podl'a bodu 3, Vznikla.

Nárok Prenajimatel'a na úhradu nákladov na služby spojené s uživaním Prédmetu nájmu za óas plynutia
\^ýpovednej doby nie je výpovedbu dotknutý. v pripade odstúpenia od zmluvy má prenajimatel nárok na alikvotnú
časť mesačných nákladov na služby spojené s uživaním Predmetu nájmu do dňa účinného odstúpenia.

Ná.iomca V pripade ukončenia zmluvného VzťahU Výpovedbu aIebo odstúpenim od zmluvy nemá nárok na Vrátenie
zaplateného nájomného.
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Článok Vl.
záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia občianskym zákonnikom v platnom zneni,

2. zmeny zm|uvy je možné Uskutoěniť formou písomných dodatkov, podpisaných obidvoma zmluvnými stranami.

3. Zm|uva o krátkodobom nájme,ie Vyhotovená v2 (dvoch) rovnopisoch, z kton7ch Prenajimatel' obdži 1 (jedno)
a Nájomca 1 (edno) jej Vyhotovenie,

4, Zmluvné Strany berú na Vedomie, že zmluva je podl'a § 5a zákona é. 211l2ooo Z,z. o slobodnom pristupe
k iníormáciám povinne zverejňovanou zmluvou,

5. zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť V súlade s § 47 a ods, 1 občianskeho
zákonnika dňom nasledujúcim po jej zverejneni na Webovom sídle Prenajímatel'a,

6. Zmluvné strany Vyhlasujú, že si zmluvu riadne píeóitali. jej obsahu porozumeli, Zmluva nebola uzatvoíená v tiesni
ani za zvlášt' nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoruěne podpisujú,

V Bratislave, dň&.:.4-,.Za? /

za Prenajímatel'a:

ZÁKLADNÁ ŠKOLÁ
Ui, l. BukOVča|]a č.3

aZ->
riaditelka

v Bratislave, 66u .!4../4,,1,7/'t

Za Nájomcu:

"'r,,-'!.

Mgr, Renáta


