
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEINOSTI
Uzatvorená podl'a § 663 a nasl. zákona č, 40/1964 Zb. občianskeho zákonnika

č. 1ol2o2,|

(d'alej len,,zmluva")

medzi
zmluvnými stranami:

Pr6najímatel': základná škola l. Bukovčana 3,841 08 Bratislava
so sidlom: Bukovčana 3,841 0B Blatislava
lčo: 31780865
štalutárny orgán: Mgr. Renáta Balogová, riaditetka
lBAN:
výdavkový řozpočtový úěet lBAN : sK64 1'l00 0000 0026 2882 0214
príjmový účet |BAN : sK83 1100 0000 0026 2684 4079

(d'alej len,,Prenajímatel"')

a

Nájomca: HUlínoVá Jana
so sidlom: 023 14 skalité 526
zapÉaný,. V živnostenskom registri pod čislom :520-27470
lČo 5a426117
D|Č 11224a0026

(d'alej len,,Nájomca")

Článok l,
Predmet nájmu

1 Plenajimatel' je VlaStnikom nehnutel'nosii eVidovanej na LV č 2328, Vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bratislava lV, obec BA-[ilČ Devinska NoVá Ves, k.ú, Devinska NoVá Ves, a to budovy
označenej ako,,ZŠ Bukovčana 3, Bíatislava",

1 Zr,]lUVné stlany sa oohodli, že predmetom nájmu bude {,rátkooobý na]orr časti bL,dovy ZŠ Bukovóana 3 V lozsahu -

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 Bukovóana 3.

3, Nájomca podpisom Zmluvy súčasne vyhlasuje, že mu je súčasný stav Predmetu nájmu známy a V takomto stave
ho do docasného užiVanla preberá,

článok ll,
účel nálmu

1. Predmet nájmu sa prenecháva Nájomcovi na dočasné užíVanie Za úče]om predaja maloobchodného tovaru,

Článok lll,
Nájomné

,1 Nájomca Zaplati prenajimatel'ovi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 256,- €.

2. Nájomné je stanovené dohodou v zmysle schváleného sadzobnika ,,Minimálnych Sadzieb prenájmov za
nebytového priestory ZŠ Bukovčana na ,1 hodinu" platné od 1o,1o,2o'12 vo výške't1,-€lhod,, spolu 't76,-€ za
celkovú dobu nájmu,

3, Nájomca sa zauázuje uhradiť platby za služby (teplo, voda, elektrická energia, plyn a odvoz smetí, zabezpečenie
dozoru, otváranie budovy a upratovanie), Výška a rozpis platieb za služby vychádzajú z technického prepočtu
spotreby tepla, Vodya e|ektrickej energie a sú určenéVo Výške 5,-€lhod, spo|U 80, - € za celkový krátkodobý nájom,

4 Nájomné Vo výške 176._ € bude uhradené zo stlany nájomcu priamo do pokladne ZŠ po ukončeni nájmu,

5. Platba za služby Vo Výške 8o,-€ bude uhradená Zo strany ná]omcu priamo do pokladne ZŠ po ukonceni náJmu,



4.

článok lV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca Sa zavázuje uživat'Pledmet nájmu len na úóel dohodnutý V tejto Zmluve a neposkytnúi Predmet ná]mu do
podnájmu alebo Výpožičky tretej osobe.

Nájomca podpisom tejto Zmluvy Vyhlasuje. že sj je Vedomý toho, že Prenaiimatel' nezodpovedá za poškodenie,
stratu, odcudzenie alebo zničenie hnutelných Veci Vo V|astnictve Nájomcu, ktoíé sa budú nachádzať V Predmete
nájmu, a ktoré Prena]imatel'nespósobí ako aj za škodu na zdravi spósobenú osobám, ktoré sa V Predmete nájmu,
resp, V priestoroch, ktoré je Nájornca V Súlade S touto Zmluvou opráVnený užíVať, nachádzajú so súhlasom alebo
Vedomím Nájomcu, a z toho dóVodU si pripadne Vzniknutú škodU Voči Prenajimatel'ovi neuplatni,

Nájomca zodpovedá za prípadné škody alebo poškodenie Vzniknuté na Predmele nájmu, resp, budove ZŠ
Bukovčana 3, pri nesprávnom užíVani Predmetu nájmu a za škody spósobené neplnenim zákonných. alebo
zmluvných povinností, a to iV prípade, ak škoda boia spósobéná tret'ou osobou, ktorej umožnil prístup do
Predmetu nájmu, resp, do prlestorov, ktoré je V súlade s touto Zmluvou Nájomca opráVnený uživať, Nájomca
zodpovedá iza škodu, ktorá Vznikne na majetku tretich osób, ktorú §pósobí §ám, alebo ktorá bola spósobená tretími
osobami, kton/m umožnil prístUp k Predmetu nájmu, lesp, do priestorov, ktoré je V súlade s touto zmluvou opráVnený
užiVať,

Prenajímatel V budove. kde sa predmel kíátkodobého nájmu nachádza, z hl'adiska ochrany pred požiarmi v celom
rozsahu zodpovedá za plnenie úloh vyplýVajúcich zo zákona č. 31412001 z.z o ochrane pred požiarmi V znenl
neskoršich predpisov, jeho VykonáVacich predpisov ako a] oSobitných predpisov na úsekU ochrany pred požlarmi,

Nájomca V predmete nájmu sa záVázuje počas doby nájmu zabezpečiť dodržiavanie povinností na ú6eku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pod|'a zákoaaé 12412006 z.z. o bezpečnosti aochrane zdravia píi práci
Vzneni neskoršich predpisov a ďalšich predpisov na úseku BoZP, podra zákona č.355l2oo7 z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji Verejného zdrauia a ozmene adoplneni niektoďch zákonov vzneni neskorších predpisov
a na úseku protipožiarnej ochrany podl'a zákona čislo 314l20o1 z.z, o ochrane pred požiarmi V zneni neskorších
predpisov, Súčasne sa zaVázUje zabezpečit ochlanU majetku a udržiavanie poriadku a čistoty V Predmete nájmU

Po skoněení doby nájmu Ná]omca uvedie priestory do póvodného stavu V akom ich prevzal.

Nájomca nie je oprávnený VykonáVať na Predmete nájmu žiadne stavebné úpraVy

článok V.
Doba trvania nájmu

zmluva Sa Uzatvá(a na dobu určitú na dni 15- a 16- mája 2021
Nájomný pomer sa ukončuje:
. up|ynutim času, na ktoný bol dojednaný
. pisomným odstúpením od zmluvy z dóVodov uvedených V ods, 4. a 5 tohto článku zm|uvy, pričom účinky

odstúpenia nastáVajú dňom jeho doručenia zmIUVnej strane
. pisomnou dohodou zmluvných sirán ku dňu Uvedenému V dohode
. Výpoved'ou z dóVodov uvedených V zákona č. 11611990 zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

Píenajimatel']e opráVnený od zmluVy odslúpiť z nasledovných dóVodov:
a) ak Nájomca napriek pisomnej VýzVe alebo ústnej Výzve uživa Predmet nájmu takým spósobom, že

Prenajimatel'ovi Vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda,
b) ak na Predmete nájmu VykonáVa bez súhlasu Prenajimatel'a zmeny, V dósledkLl

ktorýCh Prenajimatel'ovi vzniká škoda alebo mu hrozi značná škoda
c) ak Nájomca hrubo porušuje napriek upozorneniLl (písomnému alebo elektronickému)

Verejný poriadok.
d) ak Nájomca o Viac ako 3 (troch) dni mešká s platenim nájomného a|ebo úhrad za dodáVku médii, ktoryich

poskytovanie je Spojené s nájmom

V prípade odstú penia od zm luvy je N ájomca povin ný Vypratat' Predmet nájm u do 1 úedného) d ňa odo dňa doručen ia
odstúpenia od zmluvy a odovzdat' ho V stave, V akom ho préVzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomca je
povinný nahradit'škodu, ktorá Prenajímatel'ovi z dóVodu odstúpenia od zmluvy podl'a bodu 3, Vznikla,

Nárok Prenajímatela na úhradu nákladov na služby spojené s užíVanim Predmetu nájmu Za čas plynutia \,^ýpovednej
doby nie je Výpoveďou dotknutý, Vprípade odstúpenia od zmluvy má Prenajímatel' nárok na alikvotnú čast'
mesačných nákladov na slUžby spojené s užívaním Predmetu nájmU do dňa účinného odstúpenia,

Nájomcá V pripade ukončenia zm Uvného Vzt'ahu Výpoved'ou alebo odstúpenim od Zmluvy nemá nárok na Vrátenie
zaplateného nájomného.
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Článok Vl.
záverečné ustanovenia

PráVa a poVinnost] zmluVných strán neupravené toUto Zm]uVou sa riadia občianskym Zákonníkom V platnom Zneni,

Zmeny Zmluvy }e možné uskuiočnit'formou pisomných dodaikoV, podpísaných obidVoma ZmluVnými stranaml,

Zmluva o krátkodobom ná]me je Vyhotovená V 2 (dvoch) loVnop]soch Z k1o.ých Plenajimate]' obdrži '] (]edno) a
Ná]omca 1 (.ledno) jej Vyhotovenie,

Zmluvné strany berú na Vedome že Zm)Uva je podla § 5a Zákona č 21112000 Z,z o slobodnorn pristupe
k informáciám poVinne ZVerejňoVanoU zmluVou,

Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpisu Zm|uvným stlanaml a účinnost'V súlade s § 47 a ods, 1 občianskeho
Zákonnika dňom nasledujúcim po ]ej zvere]neni na Webovom Sid|e Prena]imatel'a.

Zmluvné strany Vyh asujú, že s1 Zmluvu nadne prečital , jej obsahu porozumeli, ZmlUVa nebola uzatvorená V tiesni
an] Za ZVlášt nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s irou j! Vlastnoručne podpisujú

4

6

V Bratislave, dňay'A:9 -'2a2y'

za P renqimale|'a:

ZÁKLADNÁ šxot_l
Ul. l, Bukovčana č.3

841wr ali3lav a/

V Bratislave, oou 6:-§ zo?/

Za Ná]omcu:

l\,4gr, Renáta Ba ogoVá r]adiiel'ka


