
ZMLUVA O KRÁTKOOOBOM NÁJME NEHNUTEťNOSTI
Uzatvorená podía § 663 a nasl. zákona č. 40l'1964 zb. občianskeho zákonníka

é. 2612021

(d'alej Ien ,,zmluva")

medzi
zmluvnými stranami:

Prenajímaiel': základná škola l, Bukovčana 3,84í 08 Bratislava
so sídlom: Bukovčana 3,841 08 Bratislava
Ičo: 3í780865
štatutárny orgán: Mgr. Renáta Balogová, ňaditelka
lBAN:
výdavkový íozpoětový účet |BAN ; sK64 íl00 0000 0026 2882 0214
prúmový účet |BAN : sK83 ll00 0000 0026 2684 4079

(d'alej len,,Prenajímatel"')

a

Nájomca: Hulínová Jana
so sidlom] 023 14 skalité 526
zapisaný: V živnostenskom registri pod číslom :520-27470
lčo: 50426117
DlČ: 1122400026

(ďalej len ,,Nájomca")

Článok l.
Předmot nájmu

1, Prenajimatel' je Vlastnikom nehnutel'nosti evidovanej na LV č. 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, Bíatislava".

1, ZmluvnéStranysa dohodlj, že predmetom nájmu bude krátkodobý nájom časti budovyZŠ Bukovčana 3 vrozsahu-
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 Bukověana 3,

3, Nájomca podpisom zmluvy súčasne vyh|asuje, že mu je súčasný §tav Predmetu nájmu známy a V takomto stave
ho do dočasného uživania preberá.

článok ll,
úěel nálmu

1- Predmet nájmu sa prenecháva Nájomcovi na dočasné užívanie za úěelom predaja maloobchodného tovaru.

článok lll.
Nájomné

1 , Nájomca zaplatí prenajímatelbvi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom í28,- €.

2, Nájomné je stanovené dohodou V zmysle schváleného sadzobnika ,,MinimáInych sadzieb prenájmov
za nebytového priestory ZŠ Bukovčana na 1 hodinu' platné od 10.10,2012 vo Výške íí,- €/hod., spolu 88,- €
za celkovú dobu nájmu.

3. Ná.iomca sa zavázuje uhradiť platby za služby (teplo, voda, elektrická energia, plyn a odvoz smetí, zabezpečenie
dozoru, otváranie budovy a upratovanie). Výška a rozpis p|atieb za služby Vychádzajú z technického píepoau
spotreby tepIa, Vodya elektrickej energie a sú určené Vo Výške 5,-€lhod, spolu40,-€za celkový krátkodobý nájom,

4, Nájomné vo výške 88,- € bude uhradené zo strany ná.iomcu priamo do pokladne ZŠ po ukončení nájmu,

5, Platba za služby vo Výške 4o,- € bude uhradená zo strany nájomcu priamo do pokladne ZŠ po Ukončení nájmu,
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článok lV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

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

Nájomca podpisom tejto Zmluvy Vyhlasuje, že si je Vedomý toho, že Prenajímatel' nezodpovedá Za poškodenie,
stratu, odcudzenie alebo zničenie hnutel'ných Vecí Vo Vlastníctve Nájomcu, ktoré sa budú nacháďzat'V Predmete
nájmu, a ktoré Prenajímatel' nespósobi, ako aj za škodu na zdraví spósobenú osobám, ktoré sa v Predmete nájmu,
resp. V priestoróch, ktoré je Nájomca v súlade s touto ZmluVoU opráVnený užíVať, nachádzajú so súhlasom alebo
vedomim Nájomcu, a z toho dóVodU si prípadne Vzniknutú škodu Voči Prenajimatel'ovi neuplatni,

Ná,iomca zodpovedá za prípadné škody alebo poškodenie Vzniknuté na Predmete ná,imu, resp, budove ZŠ
Bukovčana 3, pri nespráVnom užíVani Predmetu nájmu a za škody spósobené neplnením zákonných, alebo
zmluvných povinností, a to iV píípade, ak škoda bola spósobená treťou osobou, ktorěj umožnil pristup do
Predmeiu nájmu, resp. do píiestorov, ktoré je v súlade s touto Zmluvou Nájomca oprávnený UžíVať, Nájomca
zodpovedá iza škodu, ktorá Vznikne na majetku ketích osób, ktorú spósobi sám, alebo ktorá bola spósobená tretími
osobami, ktonim 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 hl'adiska ochrany pred požiarmi V celom
rozsahu zodpovedá za pInenie úloh VyplýVajúcich zo zákona ě,31412001 z,z, o ochrane pred požiarmi VZnení
neskorších predpjsov, jeho vykonáVacich predpisov ako aj osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Nájomca V predmete nájmu sa zavázuje počas doby nájmu zabezpečiť dodržiavanie povinnosti na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podl'a 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 ochrane,
podpore a rozvoji Verejného zdíauia a ozmene a doplneni niekton7ch zákonov Vzneni neskoršich predpisov
a na úseku protipožiarnej ochrany podl'a zákona čislo 31412001 z.z. o ochrane pred požiarmi V znení neskoršich
predpisov. súěasne sa zavázuje Zabezpečiť ochranu majetkU a udžiavanie poriadku a čistoty V Predmete nájmU,

Po skoněeni doby ná.imu Nájomca uvedie priéstory do póVodného stavu v akom ich prevzal.

Nájomca nieje oprávnený VykonáVať na Predmete nájmu žiadne stavebné úpravy.

čtánok V.
Doba trvania nájmu

zmluva sa uzalvára na dobu určitú na deň 15. augusta 202í
Nájomný pomer sa ukonču.ie:
. up|ynutim času, na ktorý boldojednaný
. pisomným 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 dohodé
o výpoveďou z dóvodov uvedených v zákona č. 116h99o zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,

Prenajimatel' je opráVnený od zmIuvy odstúpit'z nasledovných dóvodoV:
a) ak Nájomca napriek písomnej V,ýzve alebo ústnej Výzve užíVa Predmet nájmu takým spósobom, že

Prenajimatelovi Vzniká škoda aIebo mu hrozi značná škoda,
b) ak na Predmete nájmu vykonáva bez súhlasu Prenajimate|'a zmeny, V dósledku

ktoných Prenajímatel'ovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda,
c) ak Nájomca hrubo porušuje napriek upozorneniu (pisomnému alebo elektronickému)

verejný poriadok.
d) ak Nájomca o Viac ako 3 (troch) dni mešká s plátením nájomného alebo úhrad za dodáVku médii, ktorých

poskytovanie je spojené s ná,imom.

V prípade odstú penia od zmluvy je Nájomca povinný Vypratať Predmet nájmu do 1 (ied ného) dňa odo d ňa doručen ia
odstúpenia od zmluvy a odovzdať ho V stave, V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, Nájomca je
povinný nahradiť škodu, ktorá Prenajimatelovi z dóvodu odsiúpenia od zmluvy podl'a bodu 3. vznik|a,

Nárok Prenajimatel'a na úhradu nákladov na služby spojené s uživaním Predmetu nájmu za čas plynutia Výpovednej
doby nie je Výpovedbu dotknutý. V pripade odstúpenia od zmluvy má Prenajímatel' nárok na alikvotnú časť
mesačných nákladov na služby spojené s užíVaním Predmetu nájmu do dňa účinného odstúpenia.

Nájomca V pripade ukončenia zmluvného vťahu výpoved'ou alebo odstúpením od zmluVy nemá nárok na Vrátenie
zaplateného nájomného.
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Článok Vl.
záveíeěné u8tanovenia

1. PÉva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia občianskym Zákonnikom v platnom zneni,

2. zmeny zmluuy je možné uskutočniť formou pisomných dodatkov, podpísaných obidvoma zmluvnými slranami.

3, Zmluva o krátkodobom nájme je Vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktoných Píenajimatet obdží ,l 0edno) a
Nájomca 1 (iedno)jej vyhotovenie,

4, Zmluvné strany berú na Vedomie, že zmluva je podl'a § 5a zákona é. 21112000 Z,z. o slobodnom prístupe
k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou,

5, zmluva nadobúda p|atnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47 a ods. ,l občianskeho
zákonníka dňom nasledujúcim po jej zverejneni na Webovom sídle Prenajímatera,

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni
aniza zvlášť nevýhodných podmienok, a na Znak súhlasu s ňou ju Vlastnoručne podpisujú,

V E}ratislave, an !3....{.:.?!./

Za Prenajimatera:

ZÁKLADNÁ ŠKOLÁ
lJ], l. BLrk,] !{:aí]a č, 3

}>$ al, ?r a iisi!).r
í*a-Lel?z-z'

r,,rgi R""a]á pá6ó;;;; ilidii"

V Bratislave. ana 1l'.&.:.h.?.!.

Za Nájomcu:

,r-,.| rana


