
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEťNOST|
uzatvorená podl'a § 663 a nasl, zákana é 4011964 zb občianskeho zákonnika

č.51202,|

(d'alej len ,,zmluva")

medzi
zmluvnými stranami:

Prenajimatel'; základná škola l. Bukovčana 3,841 08 Bmti§lava
so sídlom: Bukovčana 3,841 08 Bratislava
lČo: 31780865
štatutárny orgán: Mgr, Renáta Balogová, riaditel'ka
lBAN:
výdavkový rozpočtový účet IBAN : sK64 1í00 0000 0026 2882 0214
príjmový účet |BAN : sK83 ,1100 0000 0026 2684 4079
(d'alej len,,Přenajímatel'")

a

Nájomca Tanečné cenirum Eleganza Bratislava, obč, združenie
so sidlom : Ul, Pavla Horova 16
zapisaný: V registri občianskych združenl
lco: 31796401
DlČ: 2021479592
štatutárny zástupca: lng, lMilan Bačiak
bankové spo]enie: Tatra Banka, a,S, Brat]slava
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2O8O 3276
(d'alej |en'Nájomca")

čt. t,
Predmet zmluvy a účel nájmu

1, Prenajimatel' je Vlastníkom nehnutel'nosti eVidovanej na LV č. 2328, vedenom okresným úradom Bratislava,
KataStrálnym odborom, pre okreS Blatislava lV, obec BA-m,č, DeVínska Nová Ves, k,ú. DeVínska NoVá Ves, a to budovy
označenej ako'zŠ BUkovčana 3, Bratislava",

2. zmluvné strany sa dohodli, že pledmetom nájmu bude krátkodobý dočasny nájom nebytového priestoru časti budovy
Zš Bukovčana3v rozsahu: malá telocviěňa, prístupová cesta a Soclalne zariadenla V budovezS Bukovčana3, (d'alej

ako ,,Predmet nájmu"),

3. Nájomca podpisomZmluvy súčasne Vyhlasuje, že muje súčasný stav Predmetu nájmu známy aVtakomtostave ho
do dočasneho užiVania preberá.

4, Ná]ornca sa Zavazuje, že bude predmet nájrnU uživať Výlučne na dohodnuiý účel a to na nácviky detského tanečno-
športového klúžku a zavázqe sa Za predmet nájmu zaplatit'dohodnuté nájomné podla článku lll tejto Zmluvy,

čl- ll.
Vznik, doba a ukončenie nájmu

,1, Nájomný pomer sa uzatvára na dobu urěitú od 3,5,2021 do 28.6.2021 pondelok, §treda a štvrlok od14:30- 19:30
hod,, t,j, 15 hod./týždeň, celkovo'130 hodin

2, Počas letných školských prázdnin bude nájomca organizovať Sústredenia V malej telocvični V terminoch:
'1. od 5, do 8, júla 2021 spolu 21 hodin
2, od 1, do 5, augusta 2021 spo|u 20 hodin
3, od 23,do26. augusta 2021 spolu 20 hodin

spolu 61 hodín.
3. Nájomný pomer sa ukončUje:

. up|ynutim času, na ktorý bol dojednaný,
o pisomným odstúpenim od Zmluvy z dóVodov uvedených V ods, 5 a 6 tohto článku zmluvy, pliěom účinky

odstúpenia nastávalú dňom jeho doručenia zmluvnej strane;
. píSomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému V dohode;
. Výpoved'ou z dóVodov uvedených v Zákona č 116h99a Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,

. Výpovedná |ehota ]e 1 mesiac aZačína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručeni
VýpoVede,

4. PrenaJimatel']e opráVnený od zmluVy odstúpiť z naSledovných dóVodoV:



5,

6.

. ak nájomca napriek pisomnej výzue užjva predrnet nájmu takým spósobom, že prenajímatel'ovi vzniká škoda
alebo mu hrozí značná škoda,

. ak na píedmete nájmu vykonáva bez súhlasu prenajímatel'a zmeny, v dósledku ktor\rch prenajimatelbvi vzniká
škoda alebo mu hrozi značná škoda,

. ak nájomca hrubo porušu]e napriek ústnemu alebo písornnému upozornen Ll verejný poriadok,

. ak náJomca oviac ako 10 dni mešká §o zaplatenim nájomného alebo úhrad za dodávku rnédii, kiorých
poskytovanle je spojené s ná|mom,

Nájomca je opráVnený od zmluvy odstúpit', ak je predmei nájmu V stave néspósobilom na obvyklé Uživanie,

V pripade odstúpenia od zmluvy je nájomca povinný Vypratať predmel nájmu do 2 kalendárnych dni odo dňa
doruěenia odstúpenia od zmluvy a odovzdat'ho V stave, V akom ho prevzal S prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Nájomca je povinný nahradiťškodu, ktorá prenajímatel'ovi zdóVodu odstúpenia od zmluvy podl'a bodu 5, Vznik|a.

Nárok prenajímatela na úhradu nákladov za služby spoJené s užiVaním predmetu nájmU za čas plynutia Výpovednej
doby nie je Výpoved'ou dotknutý, V prípade odstúpenia od zrnluvy má prenajimatel' nárok na alikvotnú časť
mesaóných nákIadoV na služby spo]ené s uživanim pledmetu nájmU do dňa ůčinného odstúpenia,

Nájomca V pripade ukoněenia zmluvného Vzt'ahU Výpoved'ou alebo odstúpením od zmluvy nemá nárok na Vrátenie
Zaplateného nájomného,

odstúpenie od zmluvy V pripadoch Vymedzených V tomto článku zmluvy je platné a účinné jeho doručenim druhej
zmluVnej strane, pričom k tomuto okarnžiku táto zrnluva zaniká- odStúpenie od tejto ZmlUVy sa Však netýka nárokU
na náhradu škody VzniknUtej porušeninr zmluvy, nároku na zmluvnú pokutu a an] iných zmluvných ustanovení, ktoré
majú podl'a vóle zmluVných strán alebo Vzhl'adom k ich povahe trvat'i po ukonóení zmlUVy

čl. lll,
Výška, spósob platenia a splatnost' úhrady za nájom a za služby spo,iené s predmetom nájmu

Nájomca sa Zaviazal v zm|uve č. 4812019 uhradit' platby za služby (teplo, Voda, elektrická energia, plyn a odvoz smetí,
zabezpečenie dozoru, oiváranie budovy a Upratovanie), Výška a rozpis p|atieb za slUžby Vychádzali ztechnického
prepočtu spotreby tepla, Vody a elektrickej energie a. boli určené pre deti a dorast Vo Výške 3,- €/hod, spolU 1434,- € za
celkovú dobu nájmu, V dósledku opatrení prúalých Uradom Verejného zdravotnictva V súvislosti s pandémiou covlD-
19 počas ktonich nebolo možné uživať nájomcom predmet nájmu, Vznikol preplatok zo zmluvy é.48l2o19 za školský
lok 201912020 v celkovej Výške 573,_€, Za obdobie od 3-5.2021 da 28-6-2021 by nájomca zap|aíi| 327,- €. za |eIné
tábory by nájomca zaplatil í83,-€. Nájom bude odpočítaný zo vzniknutého preplatku.

ZmlUvné strany sa dohodli, že prena]imatel' je opráVnený ]ednoStranne zmeniť nájornné
a VýškU platieb za Služby spojené s uživanim predmetu nájmu V nasledovných pripadoch]
a) ak dójde k zvýšeniu sadzby nájomného, schválenej uznesením miestneho zastupitel'stva mestskej časti

Bratislava - DeVínska NoVá Ves,
b) ak dójde k zméne Výšky cien Za služby spojené s UžíVanim predmetu nájmu

Nájomca výslovne súhlasí s práVom prenajimatel'a jednostranne zvýšit nájomné a úhradu za služby spojené
s užívanim predmetu nájmu podl'a tohto odseku, Zmenu Výšky nájomného a úhrady za služby spojené s Užlvan]m
predmetu nájmU prenaj'matel nájon^cov, pison"1e oznan^|

čl. tv
PráVa a povinnosti prenaiímatel'a

1. Prenajimatel' Vyhlásuje nájomcovi, že predmet nájmu je spósobilý na jeho uživanie,

2. Prenajímatel' je povinný odovzdať nájomcovi predmet ná.jmu V stave spósobilom na jeho obvyklé Uživanie a V tomto
stave ho na svoje náklady udžiavať-

3, Prenajímatel'sa zayázuje zabezpeěovat' riadne plnenie služieb spojených s uživanim predmetu nájmu Prenajímátel'
nezodpovedá nájomcovi Za Výpadok dodáVky SlUžieb spojených s uživaním predmetu nájmU, pokia|'takýto stav
nezavinil Nájomca nemá práVo si z takéhoto titu]U nárokovať náhradU škody alebo zl'avu na nájomnom,

4, V pripade, že nájomca neuhradí nájomné alebo plaibu za služby spojené s Uživaním predmetu nájmu v stanovenej
lehote, nie je prenajimatel' povinný zabezpečovať riadne plnenie Služieb spojených s UžíVanirn predmetu nájmU,
V takomto pripade nemá nájomca nárok na náhradu škody od prena]imatel'a. ktorá mU V súVislosti s neposkytovaním
služieb spojených s užíVaním predmetu nájmu Vznikne

5. Prenajimatel' je počas trvania nájmU opráVnený VykonáVať potrebnú kontrolu predmetu nájmU V sprievode
nájomcom poveíenej osoby, ak o to prenajimatel' Vopred požiada, a ak sa požadovaná kontrola uskutoční v čase,
kedy nájomca uživa predmel nájmu

6. Prenajimatel'nezodpovedá za akékol'Vek poistné udalosti Vzniknuté na veciach a zariadeniach nachádzajúcich sa
v predmete ná]mu a za škodu na Zdraví spósobenú osobám, ktoré sa v predmete náimu nachádzaiú so súhlasom
alebo Vedomim nájomcu,
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7 Prenajimate]' sa zaVázUje VZmysle práVnych predpisoV VykonáVat' revíZie, prehl]adky, skúšky a kontroly
Vyhrade|ých technických zalladen) ý nebytoVých pr]eStoroch

Zástupca prenajimatei'a ]e povinný pred každým Vstupot,],] nájomcu skontroloVat stav predmetu nájmu a špodových
Zarladení za účasti ná]omcu. odovzdať mU predmet ná]m! a športových Zariadeni a po skonóeni uživanla
V uróenom čase prevziat'od nájomcu predmet nájn,]u a športových Zarjadeni V nepoškodenom stave, čo potvrdia
zmluvné Slrany svojimi podpSmi, že predmet ná]mU bo] prevzaiý a Vrátený V nepoškodenom stave V protokole
o odovzdaní prevzati predmeiu nájmu a športových Zar aden

V pr]pade že ZáStupca prena]imatel'a Zistl, že pledmet ná]mu bol poškodený alebo bolo poškodené špoňové
zaliadenie nachádza]úce Sa V predmete ná]mu ZáStupca prena]imatei'a je pov nný Zistit stav poškodenia určiť
VýškU škody a bezodkiadne túio oznámit Viastnikovi predmet! ná]mu Zástupca plenajimatel'a zabezpečí piSomne
Vyhlásenie Zo Sttany ná]omcu o tom, že škoda boLa §pósobená l,]ájomcom alebo osobami, ktoré sa V pledmete
nájmu nachádza]u So Súhlasorr] nájomcu

čl. v
Práva a povinnosti nájomcu

1 Nájomca]e povinnýZap]atiť prenajimatel'ovi nájomnéaúhradU na služby spojené s uživaním predmeiu nájmu Za
podmienok uvedených V článku lllte]to zmlUVy

Nájomca ]e povinný r]živat predmet nájmu len na dohodnutý účel uvedený V článku l. te]to Zi],]lUVy

Nájomca sa zavázuje umožnit'prenajimatel'ovi Vykonat kontroiu predmetu nájmu V súlade s č|ánkom ]V ods. 5 tejto
Zm]uVy a na Vykonanie kontroly poSkytnút prena]imalel'ovl Všetku Súóinnost

Nájomca je povinný udržiavat'prednret nájmu V Stave V akom ho ptevza S prjhliadnUtirn na obvyklé opotrebenie,
Nájomca je povinný Uhrádzat'náklady spojené S obvyklým udržiavanií],] a drobnýrni opravami predmetu nájrnu bez
nároku na ch kompenzác]u od prenajimatela Zmluvné strany sa dohod i, že pre posúdenie, čo Sa rozumie drobnými
opravam a bežnou údržbou Sa podporne použi]ú Ustanovenia nariadenia Vlády SR č, 87l1995 Z.z-, ktonim Sa
VykonáVa]ú niektoré ustanovel] a občianskeho Zákonnika Za drobné opravy a bežnú údržbu sa budú považovať
opravy a údlžby neuvedené V nariadeni Vlády, pokial']ednorazový nák]ad na ich Vykonanie nepresiahne Čiastku

50, EUR.

Ná]omca nemóže Vykonai akékol'Vek staVebné úpravy a oplaVy predmetU nájmu okrem drobných opráV podl'a tohto
č]ánku bod 4

Nájomca je pov!nný dodržjavat' Zákon č. 124l20a6 Z z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci V znení neskorších
predpisov Zákon ó 314l2ou Z.z. a o]hrcne pred požiarmi Vznení neskoršioh predpisov, predpisy na Úseku
ochtanv Zdravia ]udi ako aj na úseku prevádzkovania špoňových Zariadení,
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7 Náiomca nle je opráVnený p],enechat'predmet nájmu a ebo jeho časi'do d'alšieho podnájmu alebo dispozicie tretej
osobe. an] previest Všetky alebo nlektoré §Voje práVa alebo ZáVázky z tejto Zmluvy na tretiu osobu

B Ná]omca Zodpovedá prenajimate|ovi v celom lozsahU Za činnost tlete] osoby, ako keby predmet ná]mu alebo jeho
čast užíva] sám

9 Ná]omca zodpovedá Za pripadné škody a ebo poškodenie VZniknuté pr nespráVnom uživani predmetu nájmU a
športových zallade|i aza škody Spósobené neplnenim zákonných alebo Zmluvných povinnoslí a 1o rV prípade, ak
škoda bo]a spósobená tretou osobou, kiorej umožni pristupdo predmetu nájmu Nájomca Zodpovedá iza
škodu ktora VZnikne na ma]eiku tretích osób, ktorú spósobí Sám alebo ktorá bola spósobená tretímiosobami, ktoúm
umožni] prístt]p k predmetu ná]mU

Nájomca nemóže na predmet ná]mu zrjadii záložné práVo a ebo tento ]nak zaťažit'

Pred predmetom nájmu a V predmete nájrnU je nájomca povinný Udržiavat'čistotu a poriadok.

čl. vl
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

1 odovzdanie awevzaIe predmetu nájmu a šporlových Zariadeni Vdohodnutých časoch sa Uskutoční Íormou
písomného protokolu, ktorý zmluvné strany podplšu a V ktorom bude uvedený SlaV predmetu nájmu a športových
zal adenI

2 V prípade. že Zástupca prena]imate]'a Zistl záVady a]ebo poškoden a predn,]etu llá]mu a]ebo športových zariadení
Zo strany nájomcu alebo trete] osoby, Vyhotovl Sa dohoda o SpóSObe náhrady škody
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čl. vll
prechodné a záverečné ustanovéniá

Pokial'nie ]e touto zmluvou dohodnuté inak piatia pre nájorn nebytových priestorov prislušné Ustanovenia zákona
ó, 11611990 z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov V zneni neskorších predpisov, občianskeho zákonníka
a iných Všeobecne záVázných práVnych predpisoV SR, ktoré upravujú práVne Vzt'ahy VzniknUté podl'a tejto zmlUVy

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanoveni tejto ZmIuVy je neplatné alebo sa stane neúčinným, takáto neplatnosť
aIebo neúěinnosť nemá za následok neplatnost' alebo neúčinnosť d'alšich ustanoveni zmluvy alebo zmluvy
samotnej. V takýchto pripadoch sa zmluvné strany zavázujú nahradiť takéto ustanovenie novým znenim tak, aby
bol zachovaný účel sledovaný uzavretim Zmluvy a tento bol V súlade so všeobecne záveznými práVnymi predpismi.
Do prijatia nového znenia dotknutého Ustanovenia sa píe daný vzťah použijú také ustanovenia zákona, ktoré ho
upraVujú najbližšie,

Zm luva o nájme je VyhotóVená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z kto4ich prenajimatel' obdrži jed no (1 ) a nájomca 1 (jedno)
jej Vyhotovenie.

Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť ]en na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku
k zmluve.

Zmluvné strany prehlasujú, že Si túto zmluvu pred jej podpisom prečitali, že bola uzatvorená po Vzájomnom
prerokovani podla ich slobodnej vóle, uróite, Vážne, nie V tiesni a ani za nápadne neuýhodných podmienok,

Zmluvné strany sa dohodli, že bez Zbytočného odkladU oznámia drUhej zmluvnej strane akékolvek zmeny v údajoch
uvedených V tejto zmlUVe, najmá zmenu adresy. obchodného mena, práVnej formy podnikania, bankového spojenla
a pod,

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost' doručit' pisornnost' podl'a zmluvy sa považuje V konkrétnom pripade
za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutim túto písomnost' prevziat'. Ak sa V prípade dolučovania
prostredníctvom poštového podnikU Vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručitel'ná z akéhokol'Vek
dóVodu, považuje sá takáto záSielka Za doruěenú dňom jej Vrátenia adresátovi, ÚčInky doručenia nastanú
aj Vtedy, ak príjemca plsomnosť v odbernej lehote nevyzdVihne alebo jej prevžatie zmarí; V tomio prípade sa zásielka
považuje za doručenú dňom jej Vrátenia adresátovi, Pre doručovanie je rozhodná adresa zmlUvných strán uvedená
v záhlaví tejto zmluvy alebo iná adresa, ak bola drUhej zmIUVnej strane pisomne oznámená.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvných slrán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Webovom sídle prena.iímatel'a podla § 47a ods, 1 zákona č. 4011964 z.z.
občianskeho zákonníka v spojeni s § 5a ods, 6 a 9 zákona č.211l2ooo z.z. o slobodnom pristupe k informáciám,

v Bratislave dňa v Bratislave dňa

Za nájomcU:

6 .{:'2a z4

Za prenajímatel,a: 3 
'2o2lZÁKLADNÁ ŠKOLA'

Ul, L Bukovčana ó, 3

8B07 9,raltslau1
ft-).-(pv6rz7'

Mgr, Renáta B4lógová, riaditel'ka


