
ZMLUVA O KRATKODOBOM NAJME NEHNUTEl]NOSTl
Uzatvorená podl'a § 663 a nasl. Zákona č, 40l1964 zb. občianskeho zákonnika

é.812021

(d'alej len ,,zmluva")

medzi
zmluvnými stranami:

Prenajímatel': základná škola l, Bukovčana 3,841 08 Bratislava
so sidlorn: Bukovčana 3, 841 08 BratisLava
lčo: 31780865
štatutárny oígán Mgr. Renáta Balogová, riaditel'ka
lBAN:
výdavkový rozpočtový účet lBAN : SK64 1100 0000 0026 2882 0214
príjmový účet |BAN : sK83 1 100 0000 0026 2684 4079

(d'alej len .,Prenajimatel"')
a

Ná.iomca: Hlaváčik, občianske združenie, nezisková organizácia
so sídlom: Ul. l. Bukovčana č.22,841 07 Bratislava
zapisaný: V registri oběianskych združení í8.12.,1996 pod č.Ws/1_900/90-12138
lčo; 3,1770347
DlČ: 2021348373
štatutárny zástupca: Marianna Bezáková

(d'alej len,,Náiomca")

čt, t,
Píedmel zmluvy a účel nájmu

1 Prenajimatel je Vlastníkom nehnutelnosii evldovane.] na LV č, 2328, Vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnyi,l,] odborom, pre okres Brat slava V, obec BA-rr] č, DeVinska NoVá Ves, k,ú, DeVínska NoVá Ves a to budovy
označene] ako,ZŠ Bukovčana 3, BratislaVa"

2- zmluvné strany sa dohodli, že predmetom nájmu bude klátkodobý dočasný náJom nebytového priestoíu éasti budovy
Zs Bukovčana 3 V rozsahu - malá telocvičňa, pristupová cesta a sociálne zariadenia V budove Zš Bukovčana
3, (d'alej ako ,,Predm€t nájmu")

3, Ná]omca podpisom Zmluvy súčasne Vyhlasuje že mu je súčasný Stav Predmetu nájmu známy a v takomto stave
ho do dočasného užiVan]a preberá.

4, Ná]omca sa Zavázu]e, že bude predmet nájmu uživat'Výlučne na dohodnulý účel a to na športovú ějnnost - cvičenie
mužov a zavázuje sa za predmet nájmu zaplatiť dohodnuté nájomné pod|'a článku lll tejto zmluvy,

čt, tt
Vznik, doba a ukonéenie nájmu

1. Nájomný potner Sa uzatvára na dobu určitťr od 9.5.2021 do 27.6.2021 V nedel'U od 17:00 do 19;00 hod.
celkom í 6 hodín

2. Nájomný pomer sa ukončuje:
. up|ynutim času, na ktorý bol dojednaný
. pisomným odstúpením od zmluvy z dóVodov uvedených V od§. 5 a 6 tohto článku Zrnluvy, pričom účinky

odstúpenia nastáVajú dňom ]eho doručenia zmluVnej Strane;
. pisomnou dohodou zm]uvných strán ku dňu uvedenému V dohode;
. Výpovedou z dóVodov uvedených V zákona č, 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov_
. vypovedná lehota je 1 mesiac a začina plynút'od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,

3 Prenajimatel' je opráVnený od zmluvy odStúpit'z nasledovných dóVodov
. ak ná]omca napriek pisomneJ uýzve užiua predmet nájmu takým spósobom, že prenajlmatel'ovi vzniká škoda

alebo mu hrozi značná škoda,
. ak na predmete nájmu vykonáva bez súhlasu prenaj'matel'a zmeny, v dósledku ktorých prenajimatel'ovi vzniká

škoda alebo rnu hrozí značná škoda,
. ak nájomca hrubo porušuje napriek ústnemu alebo pí§omnému upozorneniu verejný poriadok,
. ak nájomca oviac ako 10 dní mešká so zaplatenim nájomného alebo úhrad za dodávku médii, ktonich

poskyIovarie ]e §oo|e,,]é s nájnom
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Nájomca je opráVnený od zrnlllvy odstťlpit, ak je predtne1 ná]mU V Siave nespósob or] .a obvvk e ližiVan e

V pripade odstúpen a od ZmlUVy je ná]omca povinný Vypratat' p|edmet ná]mU do 2 ka]endárnych dni odo dňa doručenia
odstúpenia od ZmlLlVy a odovzdat ho V stave, V akoir ho prevzal s prih]iadnutím na obvyklé opotrebenie. Náiomca ie
povinný nahradit'škodU ktorá prena]!mate ovl ? dóVodLr odstllpenia od zm L]Vy podl'a bodu 5 Vzn]kla

Nárok prenajímatel'a na úhradU nákiadov Za s]užby Spojené s uživaním predí]]etu ná]i]]u za čas pLynUtia Výpovednej
doby n e je Výpoved'oU dotknutý V prípade odstúpen]a od Zi],]lUVy má plgna]ímatel' l,]álok na al kvotna] čast inesačných
nákladov na §]Užby spojené s UžíVanim predmetu nájmU do dňa úč]nného odslLlpenla

Nájomca V prípade ukončen a ZmlUvného VztahU Výpoved'oLl alebo odstúpen nn od Zm !]Vy nemá narok na Vrátenie
Zaplateného nájomného

odstúpenle od zm lvy V pripadoch VyI]]ed7enVch V tomto článkL] zi.] L]Vy ]e p atné a účinné ]ehQ dorLičenim drUhe]
zm]L]Vnej Sirane, pričon' k ton]uto okan,]žIkU 1áto ZlI]UVa Zanlká odStUpenje od te]lo zmltlvy Sa Však netýka nároku na
náhradU škody Vzn knutej porušen m Zm]UVy nároku na Zr]luvnú pokutu a ani ných Zm Uvných Ustanoveni. kloré ma]al
podl'a Vóle Zm Uvných strán alebo Vzh'adom k Ch povahe trvat' po Ukončeni Zm !Vy

Článok lll.
Výška, spósob platenia a splatnost' úhrady za nájom a za služby spojene s predmetom nájmu

Nájornca zaplati prenajimateiovr za celé obdobie prena]mU za najom a s]L]žby celkonr 112,-€,

Ná]omne je stanovené dohodoL] V Zmysle schvá eného sadzobnika ,[lin málnych Sadzleb prenájmoV Za nebytového
priestoryZS Bukovčana l,]a 1hodinu' piatnéod 10 ]020,12 Vo Výške 3,_ €/hod. SpoU 48,-€ za ce]kovú dobU ná]mL]

Ná]omca sa ZaVázUje Uhladit platby Za S]Užby (tepo, Voda, eiekircká energia pyn aodvoz sll]et zabezpečenle
dozoru, otváranie budovy a Upratovanie). Výška a rozpis platleb za slUžby Vychádzajú Z techn ckeho plepočtu spolreby
tepia, Vody a elektrickej energie a sú Určené Vo Výške 4,, €/hod. spolt] 64.- € za celkoVU dobl] nájmU

Úhradazanájom VoVýške48,-€]eSpatnádo,15dníodoC]ňaprevzatlaná]omne] zrn UVy zo strany ná]omc! Nájomca
]U Uhradi bezhotovostným prevodom na Llčei Vedený V Talra banke na čislo ťlčttl
BAN sK83 1100 0000 0026 2684 4079

Úhraduzaslužbyvovýške64.-€]espatnádol5dni ododňa prevzata ná]omne] zn,] uvy zo strany nájomc! Ná]omca
]U uhradi bezhotovostným plevodorn na účet Vedený V Tatra banke na čiSlo úctu
lBAN,SK64 1100 0000 0026 2882 0214.

Ak nájon'ca neuhradi ná]omné a ebo úhradu Za SlUžby spojene s Uživanim predrnetu náJmU V lehote ich sp]atnost] ]e
prenajimatel' opráVnený požadovat' od ná]omCU ZmlLlVnú pokutLl Vo Výške 0,05 '/. z d žne] sUíny Za každý r Začatý deň
orneŠkanja týmto nie je dotknUtý nárok prenajimate'a na náhradU škody V rozsal,]U, V akom ne ]e krytá zmluvnou
pokUtoU.

Zí],]lUVné strany sa dohod]i že prenajímatel' ]e opráVnený ]ednostranne Zmenit ná]omné a VýškU p]atieb Za službv
Spo]ené s užíVaním predmetu ná]mu V nasledovných pripadoch

a) ak dójde k ZVýšen]u Sadzby nájomného Schválenej L]znesen]rn m]eStneho Zastupite]stva mestskej čast!
BratislaVa - DeVínska NoVá Ves,

b) ak dójde k zmene Výšky cien za služby Spo]ené s UžiVanirír ptedfletu ná]mU

Nájomca Výslovne súhlasi S práVom prenaiímate|a jednostranne zvýšit ná]omné a úhradu za Služby spojene s
užíVanim predmetu nájmu podla tohto odseku Zmen! Výšky nájomneho a úhrady za s UžbV spolené s UžIVan m
p,ed.1e',, n;],nJ p.l].la] ra'ól ,1a]^,all , lr,,oÍ' .á 07,arl

čt- lv
PráVa a poVinnosti prenajímatel'a

Prena]imatel' Vyh lasuje ná]omcov. že predmet l,]á]mu ]e spóSob lý na jeho už VanLe

Prenaj n,]atel ]e povinný odovzdat ná]oíncov predmel ná]mU V stave spósob lom l,]a ]eho obvykle L]ž]Van e a V tornto
stave ho na svo]e nák ady Udrž]avat

Prenajímate ' sa zauázu]e zabezpečoval radr]e plnenie S]Užieb Spo]ených SužíVan]m predmetu nájm! Prena]imatel
nezodpovedá ná]omcovi za Výpadok dodáVky služieb spojených s uživanilŤ] predmetu nájmu, pokia takýto StaV
nezav]ni] Ná]omca nemá práVo S z takéhoto t tUIU nárokovat' náhradu škcdy alebo z'aVU na nájorř]nom

V prípade. že nájomca neuhradí nájomné, a ebo p]atbU za SlUžby spojene S UžiVan rn predmetLl i]a]mL] V stanovenej
lehoie nie je plena]imaiel' povinný zabezpečovat riadne plnen]e služeb spo]ených sUžiVanim predmetu nájmU,
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V takomto pripade nemá ná.jomca nárok na náhradu škody od prena]imatel'a, ktorá mu V súVislosti s neposkytovanim
služieb spojených s uživanim predmetu nájmu vznikne.

Prenajímatel' je počas trvania nájmu opráVnený VykonáVat' potrebnú kontrolu predmetu nájmu V sprievode nájomcom
poverenej osoby, ak o to prenajímatel' vopred požiada, a ak sa požadovaná kontrola uskutočni v čase, kedy nájomca
užiVa predmet nájmu,

Prenajimatel' nezodpovedá za akékol'Vek poistné Udalosti Vzniknuté na Veciach a zariadeniach nachádzajúcich sa
v predmete nájmu a za škodu na zdravi spósobenú osobám, kloré sa V predmete nájmu nachádza,iú so súhlasom alebo
vedomím nájomcu,

Prenajimatel' sa zavázuje V zmysle práVnych predpisov vykonáVat' revizie, prehliadky, skúšky a kontroly vyhradených
technických zariadeni V nebytových priestoroch

Zástupca prenajimatel'a je povinný pred každým Vstupom nájomcu skontrolovať stav predmetu nájmu a športových
zaíiadeni za účasti ná]omcu, odovzdať mu predmet nájmu a športových zaíiadeni a po skoněeni uživania v určenom
čase prevziat'od nájomcu predmet nájmu a športových zariadeni V nepoškodenom stave, ěo potvrdia Zmluvné strany
svojimi podpismi, že predmet nájmu bol prevzatý a Vrátený V nepoškodenom stave V protokole o odovzdaní prevzati
predmetu nájmu a športových zariadeni,

V pripade, že zástupca prenajimate]'a Zisti, že predmet ná]mu bol poškodený alebo bolo poškodené špoňoVé Zariadenie
nachádzajúce sa V predmete nájmu, zástupca prenajimatel'a je povinný zistiť stav poškodenia, uíčit' Výšku škody
a bezodkladne túto oznámit'Vlastníkovi predmetu nájmu, Zástupca prenajimatera zabezpeči pisomné Vyhlásenie zo
strany nájomcu o tom, že škoda bola spósobená nájomcom alebo osobami, ktoré sa V predmete nájmu nachádzajú so
súhlasom nájomcu,

čl. v
Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný zaplatiť prenajimatelovi nájomné a úhradu na služby spojené s uživaním predmetu nájmu
za podmienok uvedených V článku llltejto ZmlUVy,

Nájomca je povinný uživať predmet nájmu len na dohodnulý účel uvedený v článku l. tejto zmluvy_

Nájomca Sa zaváZuje umožnit' prenajimatel'ovi vykonat' kontrolu predrnetu nájmu V súlade s č|ánkom lV, ods, 5 tejto
zmluvy a na vykonanie kontroly poskytnúť prenajimatelbv| Všetku súčinnosť,

Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu V stave, V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyk|é opotrebenie,
Nájomca je povinný uhrádzat' náklady spojené s obvyklým udržlavanim a drobnými opravami predmetu nájmu
bez nároku na ich kompenzáciu od prenajimatel'a. Zmluvné stíany sa dohodli, že pre posúdenie, čo sa rozumie
drobnými opravami a bežnou údržbou, sa podporne použ|ú ustanoven a nariadenia Vlády sR č, 8711995 Z.Z, klorym
sa VykonáVajú niektoré ustar]ovenia občianskeho zákonníka Za drobné opravy a bežnú údržbu sa budú považovat'
iopravy a údržby neuvedené V nariadeni VIády, pokial' jednorazový náklad na ich vykonanie nepresiahne čiastku
50,_EUR,

Nájomca nemóže Vykonať akékolvek stavebné úpravy a opravy predmetu nájmu okrem díobných opráv podl'a tohto
článku bod 4.

Nájomca je povinný dodržiavat' zákon č, 12412006 z.Z. o bezpečnosii a ochíane zdravia pri práci V zneni neskorších
píedpisov, zákon é- 31412001 z.z, o ochrane pred požiarmi V zneni neskorších predpisov, predpisy na úseku ochrany
zdraVia rudi ako aj na úseku prevádzkoVania športových zariadeni,

Nájomca nie ]e opráVnený prenechat predmet ná]mu alebo ]eho čast'do d'alšieho podnájmU alebo dispozície tretej
osobe, ani previesť Všetky alebo niektoré svoje píáva alebo závázky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

Nájomca zodpovedá prenajimatel'ovi V celom rozsahu Za činnost'trete] osoby, ako keby predmet nájmu alebojeho časi'
užival sám.

Nájomca zodpovedá Za prípacjné škody alebo poškodenie Vzniknuté pri neSprávnorTI užíVaní predmetu nájmu
a špoňových zaíiadeni a za škody spósobené neplnenim zákonných alebo zmluvných povinnosti a to iV pripade, ak
škoda bola spósobená ireťou osoboU, klorej umožnll pristup do predmetu nájmu, Nájomca zodpovedá izaškodu, ktorá
VZnikne na majetkU tretich osób, kiorú spóSobi Sám alebo ktorá bola spósobená tretimi osobami, ktorým umožnil prístup
k predmeiu nájmu

Nájomca nemóže na predmet nájmu zriadiť záložné práVo, alebo tento inak zaťažit',

Pred predmetom nájmu a v predmete nájmu je nájomca povinný udržiavať čistotu a poriadok,
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čl. vt
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

odovzdanie a prevzatie predmetu nájmU a športových zariadení V dohodnutých časoch sa Uskutočni íormou
písomného protokolu. ktor!' zmluvné strany podpišu a v ktorom bude Uvedený stav predmetu nájmu a špoňových
zariadení.

V prípade, žé zástupca prenajimatel'a zistí ZáVady alebo poškodenia predmetu nájmu alebo športových zariadeni zo
strany nájomcu alebo tretej osoby, Vyhotovi sa dohoda o spósobe náhrady škody.

čt. vlt
osobitné ustanovénie

ZmlUVné strany Vyhlasujú, že nájomca V období od 9 5,2a21 až do dňa nadobudnutia úč]nnost te]to zmluvy Užival
predmet ná]mu na základe dohody zmluvných strán, ato za podmienok a VSúlade s ustanoveniami tejto žmluvy
a zaplatí dohodnuté ná]ómné a služby. Z uvedeného dóVodu sa zmluvné slrany dohodli. že Vzájomný Vzťah v obdobi
medziod 9.5.2021 až do nadobudnUtia účinnostitejto zmluVy považu.jú za nájomný Vzťah podl'a tejto zmluvy a Vzájomné
povinnosti a nároky z tohto obdobia považUjú za dohodnuté,

čt. vtll
prechodné a závereěné ustanovenia

Pokial'nie je toUto zmluvou dohodnuté inak, platia pre nájom nebytových priestorov príslušné ustanovenia 2ákona č,
11611990 z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov vzneni neskoíšich predpisov, oběianskeho 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 zmlUVy ]e neplatné alebo sa Stane neúčinným, takáto neplatnost' alebo
neúČinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnost d'alšich ustanovení zmluvy alebo Zmluvy samotnej,
V takýchto pripadoch sa zmluvné strany zavazujú nahradiť takéto ustanovenie novým znenim tak, aby ból zachovaný
ÚČel sledovaný uzavretím zmluvy a tento bol V súlade so Všeobecne záVáznými práVnymi predpismi. Do prijatia novéhó
znenia dolknutého ustanovenia sa pre daný Vzt'ah použijú také ustanovenia zákona. ktoré ho upravujú najb|ižšle.

zmlUVa o nájme je Vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z kto4rch prena]ímatel' obdrží ]edno (1) a nájomca 1 (edno) jej
VyhotoVenie,

Ustanovenia tejto zmluVy je možne menit' len na základe dohody zmIUVných strán formoU písomného dodatku k zrnIUVe

Zmluvné stíany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečitali, že bola uzalvorená po Vzáiomnom prerokovani
pc,dla ich slobodnej Vóle, urěite, vážne, nie V tie§ni a ani za nápadne nevýhodných podmienok,

Zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu oznámia druhe] zmluvnej strane akékol'vek zmeny v údajoch
uvedených v tejto zmluve, najmá zmenU adresy, obchodného mena. práVnej formy podnikania. bankovétro spojénra,
a pod.

Zmluvné strany sa dohccli, že povinnost' doručiť pisomnost podl'a zmluvy sa považule V konkrétnom prípade za
splnenú dňom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim túto pisomnosť prevziat', Ak sa v pripade doručovania
prostrednictvom poštového podniku Vráti dolUóovaná zásielka ako nedoruěená alebo nedoruóitei'ná Z akéhokol,Vek
dÓVodu, povaŽUje sa takáto zásielka za doručenú dňom jej Vrátenia adresátovi, účinky doručenia nastanú aj
Vtedy, ak príjemca pisomnosť V odbernej lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie zmarí, V tomto pripade sa zásielká
povaŽuje za doruČenú dňom jej vrátenia adresátovi, Pre doručovanie je rozhodná adresa zmiuvných strán uvedená
Vzáhlavi tejto zmluvy alebo iná adresa ak bola druhej zmluvnej strane písomne oznámená,

Táto zmlUva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán a účinnost'dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na Webovom sídle prenajímatel'a podl'a § 47a ods, 1 zákona ó. 4ohg64 z.z. občian;keho
zákonnika V spojenis § 5a ods, 6 a9 zákona č.21112000z.z- o s]obodnom prístupe k informáciám,
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V Bratislave dňa /a. r, zoz 4

'"1KRť[,$Rltr s*orn
/ Ul, l, BuKDVčaqrč, 3

fti$)7rgrýr'slava
tr,ldi]Fe}GEátoqoG, ;;óitelr a

V Bratislave dňa /€ (^ , 2a2.. /

za nájomcu.
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