
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEUNOSTl
uzatvorená podl'a § 663 a nasl. zákona č, 4ol1964 zb. občlanskeho zákonnika

ě. 17l2o21

(d'alej len 'Zmluva")

medzi
zmluvnýmistranami:

Prenajímatel': základná škola l. Bukovóana 3,84,1 08 Bratislava
so sidlom; Bukovčana 3, B41 08 Bratislava
lČo: 31780865
štatutárny orgánl Mgr, Renáta Balogová, riaditel'ka
lBAN:
výdavkový rozpočtový účet |BAN : sK64 1100 0000 0026 2882 o2'l4
príjmový úěet IBAN: SK83 1 100 0000 0026 2684 4079

(dalej len,,Prenaiimatel'")

Nájomca, Hulinová Jana
so sidlom: 023 14 Skalité 526
zapisaný] V živno§tenskom registri pod čislom 520-27470
lčo: 5a426117
DlČ. 1122400026

(d'alej len,,Nájomca")

Článok l.
Predmet nájmu

1, Prena]imatel' je Vlastníkom nehnulel'nosti evidoVane] _na LV ó, 2328, Vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bratislava lV, obec BA-MC, Devinska Nová Ves, k,ú, Devinska Nová Ves, a to budovy
označenej ako,,ZŠ Bukovčana 3. Bratislava",

1, ZmIuvné Strany sa C]ohodli, že predmeiom nájmu bude krátkodobý na]om casli budovy ZŠ BukovčanJ 3 v rozsahu -

Vestibul V budove ZŠ Bukovčana 3, Bratisjava (d'alej ako,,Predmet nájmu ).

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

3, Nájomca podpisom Zmluvy súčasne Vyhlasuje, že mU je súčasný stav Predmeiu nájmu známy a V takomto stave
ho do dočasl,ého uživanla píeberá

Článok ll.
úěel nálmu

1 , Predmet nájmu sa prenecháVa Nájomcovi na dočasné Uživanie za účelom predaja maloobchodného tovaru.

článok lll.
Nájomné

1, Ná]omca zap]ati prenajímatelbvi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 256,- €.

2, Nájomné je sta novené d ohodou V zmysle schváleného sadzobn ika ,]\,4 inj]nírlnych sadzieb prenáj]l]ov za
neb}.tového priestory Zs Bukovčana na,1 hod]nU" platné od 10 10,201?- uo Výške,l1,-€ihod spou 176,-€ za
celkovú dobU nájmu

3. Nájomca Sa ZaVáZuje uhradiť platby za siužby (teplo, Voda elektrická energia, plyn a odvoz slneti, Zabezpeěenie
dozoru, otváranie budovy a Upratovanie), Výška a rozpis platieb za S]užby Vychádzajú Z technického prepočtu
spotreby tepla, Vody a elektrickej energie a sú určené VoVýške 5,-€lhod, Spolu 80,-€za celkový krátkodobý nájom.

4 , Nájom né vo Výške í 76.- € bude uhradené zo strany 1ájoncu pr|a no do pokladne zŠ po ukolóe n l nájm u,

5 Platba za služby vo Výške Bo,- € oude uníadera Zo st,anv najo ncu priamo do pokladne ZŠ oo JKoncen; nájmu,



2.

3,

1.
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clánok lV,
Prava a povinnosti zn"luVných strán

Nájoínca sir ZaVáZUje UžíVať Predmet ]]á]mu lell na účel dohodnUtý V te]to Zm]UVe a neposkytnút'pledmet nájmu do
podnájmU alebo Výpožičky tretej osobe

Nájomca podpisom tejto ZmlUVy Vyhlasuje, že Si je Vedomý loho, že Prena]ímatel' nezodpoveda Za poškodenie,
stratu, odcL]dzenie alebo zničenie hnutel'ných Veci Vo V]astníctve Nájomcu, ktoré sa budú nachádzať V Predmete
nájmu, a ktolé Prenajímatel'nespóscbí, ako aj Za škodU na zdravi spósobenú osobám, kloré sa V Predmete na]mU
resp. V priestoroch, ktoré ie Náiomca V súlade s touto ZmluVoU opráVnený UžíVať nachádzajú so súhlasom alebo
Vedomim Ná]omcu, a z toho dóVodu si pripadne VZnlknutú škodu Voči Prenajímatel'ovi neup atni

Nájomca Zod|)ovedá Za prípadné škody alebo poškoden]e Vzniknuté na Predmete ná]mU, resp. budove ZŠ
Bukovčana 3, pri nesprávnom UžiVaní Predmetu ná]mU a Za škody spósobené nep nenír] Zákonných, alebo
zm]Uvných 1lo,1lnností, a to iV plipa(ie ak škoda bola spósobená treťou osobou, ktore] Umožnil prlSlUp do
Predmetu llájlnu, resp do p.estorov. ktoré je Vsúlade Stouto Zrrluvou Nájon,]ca opláVnený LržiVat', Nájomca
zodpovedá iza škodu, ktorá VZnikne na majelku 1retich osób, ktorú spóSobi Sám, alebo ktorá bola spóSobená tretími
osobarni, ktoúm umožnil príSlup k P edrrelu nájmU resp, dopriestorov, ktoré jeV súlade S ioutoZmlUVoU opravneny
užíVat'.

Prenajírnatel'V budove, kde sa predmet krátkodobého ná]nU nachádza, z hl'ad Ska ochrany pled pož armi V celom
rozsahu Zadpovedá za plnene úloh VyplýVajúcich zo zákona č.314l2aa1 Z,z oochrane pred požiarmi VZneni
neskoršíc]i pledpisov, ]eho VykonáVacjoh predpisoV ako aj oSobitných predpiSoV na úSekLr ochrany pled pož armi

Ná]omca V plt-.dmete nájmU sa zaýazqe počas doby nájmU zabezpečit' dodržiavane povlnností na ú§eku
bezpečnosti a ochrany zdrav]a pri pracl pod]'a zákona č 124l2ao6 Z,Z. o bezpečnosti aochrane Zd!,avia prl plác
VZneni neskoi,ších predpisov a d'alších pledpisov na úseku BoZP, podl'a zákona č.355/2007 Zz- o achlane,
podpore a rozvoji Verejného zdrauia a oZmene adoplnení niektorých zákonov Vzneni neskoršich predpisov
a na úsekU protjpožiarnej ochrany podl'a zákona čislo 314l2aa1 Z-z o ochrane pred požiarmi V Znení neskorších
predpisov, Súčasne sa zavázuje Zabezpečiť ochranu majetku a udržiavan e poriadku a čistoty V Pledmete najmU

Po skončeni doby nájmu Nájomca Uvedie priestory do póVodného Stavu V akom ich prevzal

Nájomca nie ]e opráVnený VykonáVa1' na Predmete nájmLl žiadne stavebne úplavy

Článok V,
Doba trvania nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu Určilú na dni 12. a 13. júna 2021
Nájomný pomcr sa ukonču]e]
. up|ynutim času, na ktory bol dojednaný
r písomrrým odstúpením od Zrn L]Vy z dóVodov uvedených V ods. 4, a 5 tohto článkU zmlUVy pr]čorn úč]nky

odslúpenla nastáVajú dňon] ]eho doručen a Zm]uvnej Strane
. písomnol] .]ohodou Zmluvných sllán kU dňU UVedenémU V dohode
. VýpovedoLi z dóVodov Uvedených V zákona č, 1 16/1990 Zb, o ná]rne a podnájnT e nebytových priestorov,

Prenajímatel' je opráVnený od zmluvy odstúpit' Z nasledovných dóVodoV]
a) ak Nájomca napriek pisomnej VýzVe alebo ústnej VýzVe uživa Predmet nájmu takym spósobom, že

Prena]imatel'ovi Vzniká škoda aIebo mU hrozi značná škoda,
b) ak na Predmete nájmU VykonáVa bez Súh|asu Prenajimate|a Zmeny, V dósledku

ktorých Prenajímatel'ovi Vzniká škoda aIebo mu hrozi značná škoda,
c) ak Nájomca hrubo porušuje napriek upozorneniU (písomnému alebo elektronjckémU)

Velejný poriadok,
d) ak Ná]omca o Viac ako 3 (troch) dni mešká s p atením nájomného alebo úhrad za dodáVku médií, ktorých

pos"ýl, Vanle ]e Spo]el.A S fa -lon

V pripade odSttlpenia od zmlUVy je Nájomca povinný Vypratat' Predrnet nájmU do l (jedného] dňa ododňadoručenia
odstúpenla od ZmlUVy a odovzdat'ho V stave V akom ho prevza s prihliadnUtim na obvyk é opotreoenle, Ná]olnca ]e
povinný nahra..]it'škodU, kiorá Plena]imate'ovi z dóVodt] odstúpenia od zmlllvy pod|'a bodLl 3 Vznlk a

Nárok Prenajin,]atel'a na úhradU nák adoV na služby Spojené s UžíVaním Predmetu nájmu za čas p ynUtia Výpovednej
doby nie ]e Výpoved'ou dotknutý V pripade odstúpen a od ZmlUVy rná Prenajímatel' nárok na alikvotnú čast'
mesačných nákladov na služby spo]ené s uživanim Predmetu nájmu do dňa účinného odstúpenia

Ná]omca V prípade Ukončenia zmluvného VZtahU Výpoved'ou alebo odstúpením od zmlUVy nemá nálok na Vráten]e
zaplateného nájomného,

4.

6.

7.

1.
2,

4-

6,

5,

3,



článok Vl.
závereěné ustanovenia

1, Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia občianskym zákonnikom V platnom zneni,

2, zmeny zmluvy je možné uskutočniť foímou písomných dodatkov, podpiSaných obidvoma zm|uvnými stranami,

3, ZmlUva o králkodobom nájmeje Vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých Prenajimatel' obdrži 1 (iedno) a
Nájomca I ( ťono) .e, Vyhotovenle,

4. zm|uýné strany berú na vedomie, že zmluva je podl'a § 5a zákona č. 21112000 z,z. o slobodnom pristupe
k informáciám 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 sidle Prenajímatela,

6. Zmluvné strany VyhlaSUjú, že si Zmluvu riadne prečitali, jej obsahu porozumeli, Zmluva nebola uzatvorená v liesni
ani za zV]ášt nevýhodných podmienok, a na Znak súhlasu s ňou jU vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave, ao, ?...4.,.?aZr'

Za Prenajimatel'a:

ZÁKLADN]Á št(olA
Ul, 1,3r,kovčana č,3

L#,07 _Er alls]av3
1/),z-4eq4z-,z

ú9,. áéiáti a2és."á, .i"Jlt.rr."

v Bratis|ave, dňa Í?: ó ' ZO2/

Za NájomcU:


