
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEINOST|
uzatvorená podra § 663 a nasl. zákona é.4011964 zb. občianskoho zákonníka

28l,i2021
(ďalei len žmluva)

médzi
zmluvnýml stranami:

Pr€najímabr: základná škola
so sidlom: Ul. lvana Bukovčána ě.3, 84í 08 Bratislava
štatutárny orgán: Mgr. Renáta Balogová, riaditélka
lčo: 3í780865
lČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie Tatra banka
výdavkový rozpočtový účet IBAN: sK64 1100 0000 0026 2882 0214
príjmový úěet |BAN: sK83 11000000 0026 z6u 4079
(ďalej len,Pí€najímatel")

a

Nájomca: lngíld Kraslanová

1§,!|f,"',nn".""., I
Zmluvné strany prehlasujú, že nájomca pred podpisom tejto zmluvy boI informovaný v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č,
20161679 o ochrane fyzických osób pri spracúVaní osobných údajov a o Vol'nom pohybe takýchto údajoV, ktonim sa zrušuje
smernica 95/46/Es (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len,,nariadenie GDPR") a zákona 18l2o'l8z,z. o ochrane
osobných údajoV V zákonom stanovenom rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia nájomnej zmluvy. Nájomca podpísanim tejto
zmluvy súčasne dáVa súhlas prenajimatelbvi na spracovanie jeho osobných údajov za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Tento súhlas platí po dobu platnosti všetkých nárokov VyplýVajúcich V zmysle platných práVnych predpisov z tejto Zm|uvy
a počas doby, po ktorú je prenajimatel'povinný tento doklad archivovať V súlade so zákonom,

Článok l.
Predmet nájmu

1. Prenajimatel' je vlastnikom nehnutelnosti evidovanej na LV č. 2328, vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bratislava lV, obec BA-m,č. DeVinska Nová Ves, k.ú. DeVinská Nová Ves, a to budovy
označenej ako,,ZŠ Bukovčana 3, Bratislava,

2, zml]vné strany sa dohodli, že_predmetom nájmu bude krátkodobý nájom časli budovy ZŠ Bukovčana 3 V rozsahu -
skolská kuchyňa V budove zs Bukověana 3, Bratislava (d'alej ako,,Predmet nájmu"),

3, Nájomca podpisom zmlUVy súčasne vyhlasuje, že mu je súčasný stav Predmetu nájmu známy a V takomto slave ho
do dočasného užívania preberá,

článok ll.
účel nálmu

1. Predmet nájmu sa prenecháVa Nájomcovi na dočasné Uživanie za účelom uvarenie 10iedál.

Článok lll.
Ná|omné

1- Nájomca zaplati prenajimatel'ovi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom í5,70 €.

2. Nájomca sa zavázuje uhradit' réžiu Za Uvarené jedlo, ktorá je stanovená dohodou vzmysle VzN l\i]Č Devínska NoVá
Ves 3/2019 Vo Výške 1,57 él'| porcia jedla - Za 10 uvarených jedál je to 15,70 €.

3, Úhrada za réžiu za uvarené jedlá vo výške 15,7o € je splatná pri prevzatí nájomnej zmluvy zo strany nájomcu.
Nájomca ju uhradí v hotovosti priamo do pokladne školy.

článok lV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1, Nájomca sa zavázuje užívať Predmet nájmu len na účel dohodnutý v tejto zmluve a neposkytnúť Predmet nájmu
do podnájmu alebo výpožičky trete.i osobe.
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4.

Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasUje, že si je Vedomý toho, že Prenajimatel' nezodpovedá za poškodenie, stratu,
odcudzenie alebo zničenie hnutelhých Veci Vo vlastnictve Ná.|omcu, ktoré sa budú nachádzať V Predmete nájmu, a ktoré
Prenajímater nespósobí, ako aj za škodu na zdravi spósobenú osobám, ktoíé sa V Predmete nájmu, resp. v priestoroch,
ktoré je Nájomca Vsúlade stouto ZmlUVou oprávnený uživať, nachádzajú so súhlasom alebo Vedomim Nájomcu,
a z toho dóVodu si prípadne Vzniknutú škodu voči Prenajimatel'ovi neuplatni,

Nájomca zodpovedá za prípadné škody alebo poškodenie Vzniknuté na Predmete nájmu, resp, budove ZŠ BUkovóana
3, pri nesprávnom užívaní Predmetu nájmu a za škody spósobené neplnenim zákonných, alebo zmluvných povinnosti,
a to i v pripade, ak škoda bola spósobená tréťou osobou, ktorej umožnil prístup do Predmetu nájmu, resp, do priestorov,
ktoré je V súlade s touto Zmluvou Nájomca oprávnený užiVať, Nájomca zodpovedá i za škodu, ktorá Vznikne na majetku
tretích osób, ktorú spósobísám, alebo ktorá bola spósobená tretimi osobami, ktoným Umožnil prístup k Predmetu nájmU,
résp. do priestorov, ktoré je v §úlade s touto zmluvou opráVnený UžíVať.

Prenajimatel v budove, kdé sa predmet krátkodobého nájmu nachádza, z hradiska ochrany pred požiarmi V celom
rozsahu zodpovedá za p|nenie úloh vyplývajúcich zo zákona é.314l2oo1 z.z. o ochlane pred požiaími Vzneni
neskorších predpisov, jeho VykonáVacích predpisov ako aj osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi,

Nájomca v predmete nájmu sa zavázuje počas doby nájmu zabezpečiť dodržiavanie povinností na úseku bezpečnosti
a ochrany zdravia píi práci podla zákona ě. '12412006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci V znení neskorších
predpisov a ďalších predpisov na úseku BoZP, podía zákona é-35512007 z-z. o ochrane, podpore a rozvoji Verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskoršich predpisov a na úseku protipožiarnej ochrany
podl'a zákona ěíslo 314/2001 z.z, o ochrane pred požiármi Vzneni néskorších predpisov. súčásne sa zavázuje
zabezpeéiť ochranu majetku a udžiavanie poriadku a čistoty V Predmete nájmu,

Po skončeni doby nájmu Nájomca uvedie priesiory do póvodného stavu v akom ich prevzal,

článok V.
Doba trvania nájmu

zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 25. augusta od 15:00 do l8:00 hod.
Nájomný pomer sa ukonču,je:
. up|ynutim čásu, na ktoný bol dojednaný
. pisomnou dohodou zm|uvných strán ku dňu uvedenému v dohode

Prenajímater,ié oprávnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóVodov;
a) ak Nájomca napriek pisomnej Výzve alebo ústnej VýzVe užíVa Predmet nájmu takým spósobom, že

Prenajímatelovi Vzniká škoda alebo mu hrozi značná škoda,
b) ak na Predmete nájmu vykonáVa bez súhlasu Prenajimatela zmeny, V dósledku

ktoných Prenajímatelbvi vzniká škoda alebo mu hrozi značná škoda,
c) ak Nájomca hrubo porušuje napriek Upozorneniu (pisomnému alebo elektronickému) Verejný poriadok,
d) ak Nájomca o Viac ako 3 (troch) dní mešká s platenim nájomného alebo úhrad za dodáVku médií, ktoďch

poskytovanie je spojené s nájmom,

článok Vl.
záyeíeěné ustanovenia

PráVa a povinnosti zmluVných strán neupravené touto zmluVou sa riadia občianskym zákonnikom V platnom zneni,

Zmluva o krátkodobom nájme je Vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktoíých PrenajímateI' obdrži 1 (jedno)
a Nájomca 1 (iedno) jej Vyhotovenie.

zmluvné strany b€rú na Vedomie, že zmluva je podl'a § 5a zákona é.2'l1l20o0 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
povinne zverejňovanou zmluvou,

zmluva nadobtjlda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť V súlade s § 47a ods. 1 občianskeho
zákonníka dňom nasledujúcim pojej zveíejnení na Webovom sídle Prenajímateta.

zmluvné strany vyhlasujú, že si ZmluVU riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzatvorená V tiesni ani
za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s ňou ju Vla§tnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa {{.:,!.,.?,./.. V Bíati§lave, dňa ...1.?.,:..?.§..,.4O2 /

/Za Nájomcui ,/

\
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4.

uxovčana č,3

Mgr. Renáta

1i,


