
ď, /1 ltou
DoDAToK c. 8 KZMLUVE č.sqtzols o NÁJME r,/eevrovÝcH PRlEsToRoV

uzavretá V zmysle § 3 a d'alšich, zákona č. 116/1990zb, Vznení neskoršich predpisov, o nájmea podnájme
nebytoVych priestorov medzi

P_renajímateI'om i základ|iou školou Ul, l. Bukověana č,3, E41 08 Bratislava
lCo: 3í 780865
otČ, 2020968675
Štatutárny orgán ; Mgr. Renátou Balogovou, riaditel'kou zŠ
Bankové spojenie : Tatra Banka, a. s, BratisIava
výdavkový rozpočtový účet: |BAN sK64 í100 0000 0026 2882 0214
príjmový účet: |BAN sK83 1100 0000 0026 2684 4079
(dalej len,,prenajimatel"')

a

Nájomcom l Súkronrná základná umelecká škola
So sídlom ; RužoVá dolina 29,821 09 Bratislava,
Bankové spo.ienie : Tatra Banka, a. s, Bratislava
čislo úétu: IBAN: sK531 1 0000000026200781 90
tčo, 30799937
DlČ, 2022245919
zastúpená l lng. Mg.. Michaelou Moyzesovou,
(dalej len .,naIon]ca")

uzatvárajú

tento dodaiok k Zmluve o nájme nebytových priestorov:

Na základe čl. lV, odst, 3. sa zmluvné sirany dohod|i na týchio zmenách a doplnkoch zn,]lUVy ]

1, Čl, lli odst, 1 sa dopÍňa podla aktuálne predloženeho rozvrhu hodín V prena]atom priestore nasledovne:

Prenajalý priestor bude nájomca uživat' V obdobi od 10.5.2021 do 28.6.2021 vždy V pondelky V čase od 14:00 hod,
do 1B 00 hod 4 hod /týždenne, čo Je spoiu 32 hodín.

2 Čl, lV odst 1, sa dopiňa podl'a aktuáIne rozvrhu hodin pfe prenajaté obdobie nasledovne,
, Výška celkového nájmu ]e V §úlade s U§tal]ovenim Zákona č ']B/1996 Z.z. a sadzobnika UMZ V]Ó Bratis|ava

Devinska NoVá ves č,3614120'14 platného pre aktllálne obdobie 4 50 €/hod - celkom 144,-€. Z |oho náklady
na služby spojené s nájrnom Sú 2 50 €/hod ce]korn80,_€,,nák]adynanájom2,_€/hod,,celkom64,-€.

V dodatku č 7 k ZmluVe 54/2013 sa nájomca Zaviazal uhradlt Za celé obdobie nájomné a p|atby za služby
spolu 684,- € (z toho 304 - € za nájom a 3B0,- € za s|užby) Za nájom a služby riadne a Včas uhradil celú
p edp SanU sunu

- V dósledkU opatrení prl]atych Úradom Verejného zdravotníctva V súVi§losti s pandémiou CoVID-19 nebolo
možné uživat'predmet nájmu nájomcom od 10.3.2020 až do 27.4.2021.

, Vobdobi od od 3.9,20']9 do 10-3,2020 do užavretia škó] nájomca užival pIedmet nájmu spolu 88 hodin
Z uhradenej sUmy vyčerpal celkom 396,- € (Z toho nájom 220, €, služby 176, €),

- Počas uzavretia predmetu nájmu vznikol nájomcovi preplatok V celkovej výške 288.- € (z toho 160,- €
Za nájon]né a 'l28,- € za energie),

- Suma Vypočitaná Za celé akiuáine obdobie prenájmu VyplýVajúceho z tohoto dodatku k Zmluve č. 54/2013
od10,5.202í do 28.6.2021 vovýške144,-€ je odpočitaná zo Vzniknutého píeplatku.

- Nevyčerpaný preplalok V celkovej Výške 144.- € (Zloho r]akiady na služby spojené snajmom sú
celkom 80,- €., náklady na l]ájom celkom 64,- €) bude Započitaný do d'alšieho dodatku V novom školskom roku
2021l2o22

3 osobi li )é i]slaliovenie

ZnllL]Vlle Strany,/yh|asujú že nájomca Vobdobi od 1052021 až do dňa nadobudnulia účinnosti tohoto dodatku
k Zmluve, LJžíVal predmel náimu na základe dohody zlnlL]Vných slrán, a 1o Za podmlenok a v súlade s uslanoveniami
te]to z]n]uvy a Zaplati dohodnuté nájomné a sL!žby Z uvedenél,]o dóVodu sa Zm]uvné strany dohodli, že Vzájomný
Vzt'ah V období medzi 10.5.2021 až do nadobudnutia účll]nosti tohoto dodatku k zmluve považulú za najomný
Vzťah podl'a iejto Zmluvy a VZá]on]né povlnnostl a nálok} Z tohto obdobia považujú za dohodnuté,

4, ostainé usianovenia Zmluvy ostáVajú nezmenené
Tento dodatok, ktorý tvoll súčasť Zmluvy, nadobúda platnost dňom podpisu zmluvnými stíanami



Súh|as S obsahoín clodatku Vy]ai,]l,ia ZáStLlpcovla.]m]l Vlryc|) strán svojím podpisorn na dodatku
Tento dodatok je Vyhoiovený V dvocl,] Tovnop soch Z (tC.Ýcn každý 3a považU]e 7a oig]nál, Každá zm UVná sÍrana

obdrží jedno Vyhotovenie dodatkU

V BratisláVe. dň.4: {.?24
ZÁKLADNA SKOLA
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