
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEUNOSTI
uzalvoíená podra § 663 a nasl. zákona ě.4011964 zb. občianskeho zákonníka

é.2212021

(d'alej len ,,zmluva")

medzl
zmluvnými stranami:

Prenajímatel'; základná škola l, Bukověana 3,84í 08 Bratislava
so sidlom: Bukovčana 3,841 08 Bratislava
lčo: 31780865
štatutárny orgán; Mgr, Renáta Balogová, riaditel'ka
lBAN:
výdavkový rozpočtový účet |BAN : sK64 1í00 0000 0026 2882 0214
príjmový účet |BAN : sK83 1100 0000 0026 2684 4079

(d'aIej len,,Prenajímatel'")

a

Nájomca: Hulinová Jana
So síd|om: 023,14 skalité 526
Zapisaný: V živnostenskom registri pod číslom :520-27470
tčo: 50426117
DlČ: 1122400026

(ďalej len ,,Nájomca")

Článok l.
Predmet nájmu

1. Prena.iimater je vlastnikom nehnutel'nosti evidovanej na LV č.2328, vedenom okresným úradom Bratislava,
Katasirálnym odborom, pre okres Brati§lava IV, obec BA-MČ. Devinska NoVá Ves, k.ú. Devínska Nová Ves, a to budovy
označenej ako "ZŠ Bukovčana 3, Bratis|ava",

1, Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom nájmu bude krátkodobý nájom časti budovy ZŠ Bukovčana 3 Vrozsahu-
vestibul V budove zs Bukovčana 3, Bratislava (d'alej ako,,Predmet nájmu"),

2- Nájomca spolu s Predmetom nájmu móže Užívať Wc a prístup k Predmetu nájmu v budove ZŠ Bukovčana 3.

3. Nájomca podpisom zmluvy súčasne vyhlasuie, že mu je súčasný stav Predmelu náimu známy a v takomlo stave
ho do dočasného uživania preberá.

článok ll.
účel nálmu

-1. Predmet nájmu sa prenecháVa Ná.iomcovi na dočasné uživanie za účelom predaja maloobchodného tovaru.

Článok lll.
Nájomné

1 . Nájomca zaplati prenajímaterovi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 256,- €.

2, Nájomné je stanovené dohodou V zmysle schváleného sadzobníka ,,Minimálnych sadzieb prenájmov za
nebytového priestory ZŠ Bukovóana na,l hodinu" platné od 10,10.2012 Vo Výške 1,1,-€lhod,, spolu 176,-€ za
celkovú dobu nájmu.

3- Nájomca sa zavázuje uhíadiť platby za služby (teplo, voda, elektrická eneígia, plyn a odvoz smetí, Zabezpečenie
dozoru, olváranie budovy a upratovanie). Výška a rozpis platieb za služby vychádzajú z iechnického prepočtu
spotreby tepla, Vody a elektrickej energie a sú určené Vo výške 5,- €/hod, spolu 80,- € za celkov,ý krátkodobý nájom.

4, Nájomné vo Výške í76,- € bude Uhradené Zo strany nájomcu priamo do pokladne ZŠ po ukoněeni nájmu.

5, Platba za služby vo Výške 8o,- € bude uhradená zo gtrany nájomcu priamo do pokladne zŠ po ukončeni nájmu.
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článok lV.
PráVa a povinnosti zmluvných strán

Nájomca sa zavázuje užíVať Predmet nájmu len na účel dohodnutý V tejto Zmluve a neposkytnúť Predmet nájmu do
podnájmu alebo výpožióky tretej osobe,

Nájomca podpisom tejto Zmluvy Vyhlasuje, že si je Vedomý toho, že Prenajimatel' nezodpovedá za poškodenie,
stratu, odcudzenie alebo zničenie hnutelných Vecí Vo Vlastnictve Nájomcu, ktoré sa budú nachádzať V Predmete
nájmu, a ktoré Prenajímatet nespósobi, ako aj za škodu na zdíavi spósobenú osobám, ktoré sa V Predmete nájmu,
resp. V priestoroch, kloré je Nájomca V súlade s touto Zmluvou opráVnený uživať, nachádzajú so súhlasom alebo
Vedomím Nájomcu, a z toho dóvodu si pripadne vzniknutú škodu voči Prenajímatelovi neuplatní.

Nájomca zodpovedá za prípadné škody alebo poškodenie Vzniknuté na Predmete nájmu, resp. budove ZŠ
Bukovčana 3, pri nespráVnom užíVaní Predmetu nďlmu a za škody spósobené neplnením zákonných, alebo
zmluvných povinností, a to i V prípade, ak škoda bola spósobená treťou osobou, ktorej umožnil pristup do
Predmetu nájmu, resp. do priestoíov, ktoré je V súlade s touto zmluvou Nájomca oprávnený uživať. Nájomca
Zodpovedá iza škodu, ktorá \znikne na majetku tretích osób, Korú spósobísám, alebo ktorá bola spósobená tretimi
osobami, ktorým umožnil prístup k Predmetu nájmu, resp. do priestorov, ktoré je V súlade s touto zmlUVou opráVnený
užíVať.

Prenajímatel'V budove, kde sa predmet krátkodobého nájmu nachádza, z hladiska ochrany pred požiarmi v celom
rozsahu zodpovedá za plnenie úloh VyplýVajúcich zo zákona é. 314l2oo1 z.z. o ochrane pred požiarmi v zneni
neskorších predpisov, jeho Vykonávacich predpisov ako aj osobitných píedpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Nájomca V predmete nájmu sa zavázuje počas doby nájmu zabezpečiť dodžiavanie povinností na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podla zákona č, 12412006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vznení neskorších predpisov a ďalšich predpisov na úseku BozP, podl'a zákona ó.35512007 z.z. o ochrané,
podpore a rozvoji Ve€ného zdravia a o zmene a doplneni niektonich zákonov V znení neskorších predpisov
a na úseku protipožiamej ochrany podra zákona číslo 314l2oo1 Z.z. o ochrane píed požiarmi V znení neskoršich
predpisov. súča§ne sa zavázuje zabezpečiť ochranu majetku a udržiavanie poriadku a čistoty V Predmete nájmu,

Po skončení doby nájmu Nájomca uvedie priestory do póvodného stavu V akom ich prevzal.

Nájomca nie je opráVnený vykonáVať na Predmete nájmu žiadne stavebné úpravy.

článok V.
Doba trvania náimu

zmluua sa uzalváía na dobu určjtú na dni 17. a 18. iúla 2021
Nájomný pomer sa ukončuje:
. up|ynutím času, na ktoný bol dojednaný
. písomným odstúpením od zmluvy z dóvodov uvedených V ods. 4. a 5 tohto článku zmluvy, pričom účinky

odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia Zmluvnej strane,
. písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode
. výpoveďou z dóVodov uvedených V zákona č. 116/'1990 zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

3. Prenajímatel' je opráVnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóvodov:
a) ak Nájomca napriek pisomnej výzve alebo ústnej V,ýzVe užíva Predmet ná,imu takým spósobom, že

Pfenajímatel'ovi vzniká škoda alebo mu hrozíznačná škoda,
b) ak na Predmete nájmu vykonáVa bez súhlasu Prenajimatel'a zmeny, V dósledku

kioných Prenajímatelbvi Vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda,
c) ak Nájomca hrubo porušuje napriek upozorneniu (písomnému alebo elektronickému)

verejný poriadok.
d) ak Nájomca o viac ako 3 (troch) dni mešká s platením nájomného alebo úhrad za dodáVku médií, ktoných

poskytovanie je spo.iené s nájmom.

V pripade odstúpenia od zmluvyje Nájomca povinnývypratať Predmet nájmu do 1 (jedného) dňa odo dňa doruěenia
odstúpenia od zmluvy a odovzdať ho V stave, V akom ho prevzál s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, Nájomca je
povinný nahradiť škodu, ktorá Prenajímatel'ovi z dóVodu odstúpenia od zmluvy podl'a bodu 3, Vznikla.

Nárok Prenajimatela na úhradu nákladov na služby spojené s užíVanim Predmetu nájmU za ěas plynutia Výpovednej
doby nie je Výpoveďou dotknutý, V pripade odstúpenia od zmluvy má Prenajimatel' nárok na alikvotnú časť
mesaěných nákladov na služby spojené s uživanim Predmetu nájmu do dňa účinného odstúpenia.

Nájomca V pripade ukončenia zmluvného Vzťahu Výpovedbu alebo odstúpenim od zmluvy nemá nárok na Vrátenie
zaplateného nájomného.
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článok Vl,
závereěné ustanovenia

1 . Píáva a povinnosti zmluvných strán neupíavené touto Zmluvou sa íiadia občianskym zákonníkom v platnom znení,

2, zmeny zmluw je možné u§kutočniť formou písomných dodatkov, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

3. Zmluva o krátkodobom nájmeje vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktoných Prenajimatel'obdrží 1 (jedno) a
Nájomca ,l (jedno) jej vyhotovenie.

4. zmluvné strany berú na Vedomie, že zmluva je podra § 5a zákona č. 21112000 Z,z, o slobodnom prístupe
k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47 a ods. 1 občianskeho
zákonníka dňom nasledujúcim po jej zverejnení na Webovom sidle Prenajímatel'a.

6. Zmluvné strany Vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečitali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tie§ni
ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s ňou ju Vlastnoručne podpisujú.

17.7,^slv Bratislave, anu l2 :..{ :.?, ?a.

Za Prenajímatel'a:

zÁKLADi,jA ,,]:(oLA

Ul l, Bukr,,,;; ,i, ;- 3

84l 07 E,i ava

/41476z,r/
N/il R;;i7úió;"a, ii"Jt"r;t"

V Bratislave, dňa

Za Náiomct,,

Hulilov1
ozy',


