
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEťNOST|
uzatvorená podl'a § 663 a nasl. zákona č, 4011964 zb. občianskeho zákonníka

é. 2712021

(d'alej len ,,zmluva")

medzi
zmluvnými stranami:

Přgnajímatel': základná škola l, Bukověana 3,841 08 Bratislava
so sidlom: Bukovčana 3,841 08 Bratislava
lčo: 3,1780865
štatutárny orgán: Ni]gr, Renáta Balogová, riaditel'ka
lBAN:
výdavkový rozpočtový účet IBAN : sK64 1100 0000 0026 2882 0214
príimový účet IBAN : sK83 íí00 0000 0026 2684 4079

(d'alej len,,Prenajímatel"')
a

Náiomca:
so sídlom:
zapísaný:
lco:
štatutárny zástupca:
bankové spojenie:
lBAN:

šimkovič Team oz
Bridlicová 5576/3, 84,1 07 Bratislava
V Evidencii občianskych združení
531,14043
simona Šimkoviěová
Tatra banka
sK25,1100 0000 0029 1884 9í70

(d'alej len,,Nájomca")

zmluvné strany prehIasujú, že nájomca pred podpisom tejto zmluvy bol informovaný v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č,
2016/679 o ochrane fyzických osób pri sp.acúVani osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údalov, ktoďm sa zrušuje
smernicá 95/46/Es (Všeobecné nariadenie o ochrane úda.iov) (ďalej len 'nariadenie GDPR") a zákona'l8l2o18 z.z. o ochrane
osobných údajov v zákonom stanovenom rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia nájomnej zmluvy. Nájomca podpísaním tejto
zmluVy súčasne dáVa súhlas píenajimatel'ovi 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 zmluvy
a počas doby, po ktorú je prenajímaleť povinný tento doklad archivovať v súlade so zákonom.

čl. l,
Predmet zmluvy a účel nájmu

1, Prenajimalel' je vlastnikom nehnulernosti evidovanej na LV č. 2328, vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres BratiSlava lV, obec BA-m,č, DeVinska NoVá Ves, k.ú, DeVinska NoVá Ves, a to budovy
oznaěenej ako,Zs BUkověana 3, BratislaVa".

2. zmluvné strany sa dohodli, že predmetom nájmu bude krátkodobý docasný nájom nebytového priestoru časti budovy
ZŠ Bukovčana 3 v rozsahu - malá telocvičňa, prístupová cesta a sociálne zariadenia v budove ZŠ
Bukovčana 3, (ďalej ako,,Predmet nájmu").

3, Nájomca podpisom zmluvy súčasne vyhlasuje, že mu je súčasný stav Predmetu nájmu známy a v takomto stave ho
do dočasného užiVania preberá,

4, Nájomca sa zaváZqe, že bude predmet nájmu UžíVať vý|učne na dohodnutý účel ato na športovú činnosť - bodywork
a zauázuje sa za predmet nájmu zaplatiť dohodnuté nájomné podl'a ělánku lll tejto zmluvy,

čl, ll
Vznik, doba a ukoněenie nájmu

1 , Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú od í 8.5.202,1 do 24-6.202'| V utorok a štvrtok V čase od 18:00 do 19:00
hod. tj. 2 hod, /týždeň, celkovo l l hodín,

2, PočaS dni pracovného Vol'na a prázdnin je predmet nájmu uzavíetý a nie je prístupný nájomcovi,

3, Nájomný pomer sa ukončuje]
. up|ynutím ěasu, na ktoni bol dojednaný;
. písomným odstúpením od zmluvy z dóVodov uvedených V ods. 5 a 6 tohto článku zmluvy, pričom účinky odstúpenia

nastáVajú dňom jeho doručenia zmluVnej strane;
. pisomnou dohodou zmluvných strán kU dňu uvedenému v dohode;
. výpoved'ou z dóvodov uvedených v zákona ó, 116/1990 Zb, o nájme a podnájme nebytových priestorov,

4. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledu.iúceho po doručení Výpovede,
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Prenajímatel' je opráVnený od zmluvy odstúpiť z nasledoVných dóVodoV:
ak nájomca napriek písomnejVýzVe užíva predmet nájmu takým spó§obom, že prenajímaterovi Vzniká škoda álebo mu
hrozí značná škoda,
ak na predmete nájmu vykonáVa bez súhlasu prenajímateía Zmeny, V dós|edku ktoí,ých prenajimateíovi vzniká škoda
alebo mu hrozí značná škoda,
ak nájomca hrubo porušuje napriek ústnemU alebo pisomnému UpozorneniU Verejný poriadok,
ak nájomca o Viac ako 10 dní mešká so zaplalením nájomného alebo úhrad za dodáVku médii, ktoďch poskytovanie
je spojené s nájmom.

Nájomcaje oprávnený od zmluvy odstúpiť, akje predmet nájmu V stáVe nespósobilom na obvyklé užívanie,

V prípade odstúpenia od zmlUVyje nájomcá povinný Vypratať predmet nájmu do 2 kalendárnych dni odo dňa doručenia
odstúpenia od zmluvy á odovzdať ho V stave, v akom ho prevzal s prihliadnutim na obvyklé opotrebenie, Nájomca je
povinný nahradiť škodu, ktorá prenajimatel'ovi z dóVodu odstúpenia od zmluvy podl'a bodu 5. vznikla,

Nárok prenajímatela na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním predmetu ná.imu za čas plynutia Vlýpovednej
doby nie je Výpovedbu dolknutý. V prípade odstúpenia od zmlUVy má prenajímatel' nárok na alikvotnú časť mesačných
nákladoV na slUžby spo.iené s užíVaním predmetu nájmu do dňa úěinného odstúpenia,

Nájomca V prípade ukoněenia zmluvného váahu \.ýpoveďou alebo odstúpením od zmluvy nemá nárok na vrátenie
zaplateného nájomného,

odstúpenie od zmluvy v prípadoch Vymedzených V tomto článku zmluvy je platné a účinné jeho doručením druhej
zmluvne.i stfane, pričom k tomuto okamžiku táto zmluva zaniká- ods|úpenie od tejto zmluvy sa však netýka nároku na
náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zmluvnú pokutu a ani iných zmluvných ustanovení, ktoré majú
podl'a Vóle zmluvných strán alebo Vzhl'adom k ich povahe trvať i po ukončeni zmluvy.

čl. lll.
Výška, spósob platenia a splatnosť úhrady za nájom a za 8lužby spojené s predmetom nájmu

Nájomca zaplatí prena.iímatelbvi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 77,. €.

Nájomné je stanovené dohodou v zmysle schváleného sadzobníka ,,Minimálnych sadzieb prenájmov za nebytového
priestoryzs na 1hodinu" platnéod 10.1o.2012 Vo \^i,ške 3,- €/hod,, spolu 33,.€za celkovú dobu nájmu.

Nájomca sa zavázuje uhradiť platby za služby (teplo, voda, elekkická energia). Výška a rozpis platieb za služby
wchádza]ú z technického prepočtu spotreby tepla, vody a elektrickej energie a sú určené Vo V,ýške 4,- €Jhod,, spolu
44,. € za celkovú dobu nájmu.

4. t]hrada za nájom Vo Výške 33,oo € je splatná do 15 dní odo dňa prevzatia nájomnej zmluvy zo strany nájomcu.
Náromca ju uhradí bezhotovostným prevodom na účet Vedený v Tatra banke na číslo úétu :
lBAN: sK83 íí00 0000 0026 2684 4079.

tJhrada za službyvo výške tt4,-€.1e splatná do,15 dní odo dňa prevzatia nájomnejZmluvy zo strany nájomcu, Nájomcaju uhradí bezhotovostným prevodom na úóet Vedený v Tatra banke na číslo účtu:
lBAN:sK64 í í00 0000 0026 2882 0214.

Ak nájomca neuhradi nájomné, alebo úhradu za služby spojené s užlvanim predmetu nájmu, V lehote ich splatnosti, je
prenajimater oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 o/o z dlžnQ sumy za každý i zacatý deň
omeškania; týmto nie je dotknutý nárok prenajímatela na náhradu škody v rozsahu, v akom nie je kMá zmluvnou
pokutou.

zmluvné strány sa dohodli, že prenajimater je oprávnený jednostranne zmeniť nájomné a Výšku platieb za služby
spojené s užívanim predmetu nájmu v nasledovných prípadoch:

a/ ak dójde k zvýšéniu sadzby nájomného, schválenej uznesenim miestneho zastupitel§fua mestskej časti Bratislava
- Devínska NoVá Ves,
b/ ak dójde k zmene Výšky cien za služby spojené s uživanim predmetu nájmu.

Nájomca Výslovne súhlasi s práVom prenajímatera jednostranne zvýšiť nájomné a úhradu za služby spojené s
uživaním predmetu nájmu podl'a tohto odseku, Zmenu výšky nájomného a úhrady za služby spojené s uživanim
predmetu nájmu prenajímatel' nájomcovi písomne oznámi,

čl. lv
Práva a povinno§ti prenajímatel'a

Prenajimatel' Vyhlasuje nájomcovi, že predmet ná.imu je spósobiIý na jeho užiVanie.

Prenajímatel je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na jeho obvyklé užíVanie a v tomto
slave ho na §voje náklady udržiavať,
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Prenajímatel'sa zavázuje zabezpečovať riadne plnenie služieb spojených s užiVaním predmetu nájmu. Prenajimatel'
nezodpovedá nájomcovi Za výpadok dodáVky služieb spojených s užíVaním predmetu nájmu, pokiať takýto stav
nezavinil. Nájomca nemá práVo si z takéhoto titulu nárokovať náhradu škody alebo zravu na nájomnom,

V pripade, že nájomca neuhradí nájomné, alebo platbu za služby spo.iené s uživaním predmetu nájmu V stanovenej
lehote, nie ,ie prenajímater povinný zabezpečovať riadne plnenie služieb spoiených s uživaním predmetu nájmu.
V takomto prípade nemá nájomca nárok na náhradu škody od prenajímatel'a, ktorá mU V súvislosti s neposkytovanim
služieb spojených s uživanim predmetu nájmu Vznikne.

Prenajimatel' je počas trvania nájmu oprávnený vykonáVať potrebnú kontrolu predmetu nájmu v sprievode nájomcom
poverenej osoby, ak o to prenajimatel Vopred požiada, a ak Sa požadovaná kontrola uskutoění V čase, kedy nájomca
užíva píedmet nájmu,

Prenajímatel' nezodpovedá za akéko|'Vek poistné udalosti Vzniknuté na Veciach a zariadeniach nachádzajúcich Sa
V predmete nájmu a za škodu na zdraví spósobenú osobám, ktoré sa V predmete nájmu nachádzajú so súhlasom alebo
Vedomím nájomcu.

Prenajimatel' sa zavázuje V zmysle práVnych predpisov VykonáVať revízie, prehliadky, skúšky a kontroly vyhradených
technických zariadenl v nebytových priestoroch.

Zástupca prenajimatel'a je povinný pred každým Vstupom nájomcu skontrolovať stav predmetu nájmu a špoňových
zaliadení za účasti nájomcu, odovzdat' mu predmet nájmu a športových zariadeni a po skončení užíVania V urěenom
čase prevziat'od nájomcu predmet nájmu a špoňo\^ých zariadení V nepoškodenom stave, čo potvrdia zmluvné strany
svojimi podpismi, že predmet nájmu bol prevzatý a Vrátený V nepoškodenom stave V protokole o odovzdaní prevzati
predmetu nájmu a športových zariadeni.

V prípade, že zástupca prenajímatera zisti, že predmet nájmu bol poškodený alebo bolo poškodené športové zariadenie
nachádzajúce sa V predmete nájmu, zástupca prenajimatel'a je povinný zistiť stav poškodenia, určiť výšku škody
a bezodkladne túto oznámiť Vlastnikovi predmetu nájmu, Zástupca prenajímatel'a zabezpeěi pisomné Vyhlásenie zo
strany nájomcu o tom, že škoda bola spósobená nájomcom alebo osobami, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú so
súhlasom nájomcu.

čl,v
Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný zaplatiť prenajimatel'ovi nájomné a úhradu na služby spojené s užíVáním predmetu nájmu za
podmienok uVedených V článku Ill te,ito zmluvy.

Nájomca je povinný užíVať predmet nájmu len na dohodnutý účel uvedený V ělánku l. tejto zmluvy.

Nájomca sa zavázuje umožniť prenajimatel'ovi vykonať kontrolu predmetu nájmu V súlade s článkom lV. ods. 5 tejto
zmluvy a na Vykonanie kontroly poskytnúť prena.iimatelovi všetku súčinnosť.

Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu V stave, Vakom ho prevzal s prihliadnuíím na obvyklé opotrebenie,
Nájomca je povinný uhrádžať náklady spojené s obvyklým Udžiavanim a drobnými opíavami predmetu nájmu bez
nároku na ich kompenzáciu od prenajimatel'a. Zmluvné strany sa dohodli, že pre posúdenie, čo sa rozumie drobnými
opravami a bežnou údržbou, sa podporne použijú ustanovenia nariadenia Vlády sR ó. 8711995 Z,z,, ktoným sa
VykonáVa.iú niektoré ustanovenia občjanskeho zákonnika. za drobné opravy a bežnú údržbu sa budú považovať
i opravy a údžby neuvedené V nariadeni Vlády, pokiar jednorazový náklad na ich vykonanie nepresiahne čiaslku 50,-
EUR.

Nájomca nemóže Vykonať akékolvek stavebné úpravy a opravy predmetu nájmu okrem drobných opráV podla tohto
článku bod 4,

Ná]omca je povinný dodžiavať zákon ě. 12412006 z,z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Vzneni neskorších
predpisov, zákon é.314l2oo1 Z,z. o ochrane pred požiarmi v znení neskoršich predpisov, predpisy na úseku ochrany
zdravia l'udí, ako aj na úseku prevádzkovania športových zariadení,

Nájomca nie je opráVnený prenechať predmel náimu alebo ieho časť do ďalšieho podnájmu alebo dispozicie tretej
osobe, ani previesť všetky alebo niektoré svoje práVa alebo závázky z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Nájomca zodpovedá píenajímatelovi V celom rozsahu za činnosť tretej osoby, ako keby predmet nájmu alebojeho časť
Užíval sám.

Nájomca zodpovedá za prípadné škody alebo poškodenie Vzniknuté píi nespráVnom užívaní predmetu nájmu a
špoíto\^ých zariadeni a za škody spósobené neplnenim zákonných alebo zmluvných povinností a to iv prípade, ak
škoda bola spósobená treťou osobou, ktorej umožnil prístup do predmetu nájmu, Nájomca zodpovedá iza škodu, ktorá
Vznikne na majetku tretích oSób, ktorú spóSobí sám alebo ktorá bola spósobená tretími osobami, ktonim umožnil pristup
k predmetu nájmu.

Nájomca nemóže na predmet nájmu zliadiť záložné právo, a|ebo tento inak zaťažiť,
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1 1 , Pred predmetom nájmu a v predmete nájmu je nájomca povinný udržiavať čistotu a poriadok.

čt.vl
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

í. odovzdanie a prevzalje predmetu nájmu a špoítových zariadeni v dohodnutých časoch sa uskutoční formou
pisomného proiokolu, ktoný zmluvné strany podpišu a v ktorom bude uvedený stav predmetu nájmu a športových
zariadení,

V pripade, že zástupca prenajimatel'a zisti záVady alebo poškodenia predmetu nájmU alebo športových zariadení zo
slrany nájomcu alebo tretej osoby, vyhotoví sa dohoda o spósobe náhrady škody.

čl.vll
osobitné ustanovenié

zmluvné strany Vyhlasujú, že nájomca V obdobl od 18.5.2021 až do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy užíVal
predmet nájmu na základe dohody zmluvných strán, a to za podmienok a v súlade s Ustanoveniami tejto zmlUVy a zaplatí
dohodnuté nájomné a služby. Z uvedeného dóVodu sa zmluvné strany dohodli, že vzájomný Vzťah V obdobi medzi
18.5.2021 až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy považujú za nájomný vzťah podra tejto zmluvy a vzájomné
povinnosti a nároky z tohto obdobia považujú za dohodnuté.

č,. vltt
prechodné a záverečné ustanovenia

Pokial nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre nájom nebytových píiestorov prislušné ustanovenia zákona ó,
11611990 z.z. o nájme a podná.ime nebytových priestorov Vzneni neskorších predpisov, občianskeho zákonníka
a iných všeobecne záVázných práVnych predpisov SR, ktoré upravujú právne vzťahy vzniknuté podla lejto zmlUVy.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo sa stane neúčinným, takáto neplatnosť alebo
neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčjnnosť ďalšich ustanovení zmluvy alebo zmluvy samotnej,
V takýchto prípadoch sa zmlwné strany zavázujú nahradiť takéto u§tanovenie nov,ým znenim tak, aby bol zachovaný
účeI sledovaný uzavretim zmluvy a tento bol V súlade so Všeobecne záVáznými práVnymi predpismi. Do prijatia nového
znénia dotknutého ustanovenia sa pre daný vzťah použijú také ustanovenia zákona, ktoré ho upravujú najbližšie,

zmluva o nájme ie vyholovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktoných prenajímatel'oMži jedno (1) a nájomca ,1 (iedno) jej
vyhotoVenie.

Ustanovenia tejto zmlUVy je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán íormou pi6omného dodatku k zmlUVe

zmluvné strany prehlasujú, že si lúto zmluvu pred jej podpisom prečitali, že bola uzatvorená po Vzájomnom prerokovaní
podl'a ich slobodnej Vóle, určite, Vážne, nie V tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu oznámia druhej zmluvnej strane akékofuek zmeny v údajoch
uvedených v tejto zmluve, najmá zmenu adresy, obchodného mena, právnej formy podnikania, bankového spojenia,
a pod.

zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť pisomnosť podla zmluvy sa považu.ie V konkrétnom pripade za splnenú
dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnUtím túto písomnosť prevziať. Ak sa V pripade doručovania prostredníctvom
poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedorUčjtel'ná z akéhokol'vek dóVodu, považuje sa
takáto zásielka za doruěenú dňom jej Vrátenia adresátovi, Účinky doručenia nastanú aj Vtedy, ak príjemca pisomnosť
v odbernej lehote nevyzdvihne alebo iej prerzatie zmarí; v tomto prípade sa zásielka považuje za doručenú dňom jej
vrátenia adresálovi. Pre doručovanie je rozhodná adresa zmluvných strán uvedená v záhlaví teito zmluvy alebo iná
adresa, ak bola druhej zmluvnej strane pisomne oznám€ná,

Táto zmluva nadobúda p|atnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán a úéinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zvereinenia na Webovom sídle prenajimatel'a podra § 47a ods. 1 zákona ě. 4011964 z.z. občianskeho
zákonníka V spojení s § 5a ods, 6 a 9 zákona é.21112000 z,z, o slobodnom pristupe k iníormáciám.
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V Bratislave dňa2,í & zaz l
za prenajímatel'a:

ZÁKLADNA št(oLA
Ul, l- Bukovóana č.3

V Bratislave dňa /r. & .20?y'

za nájorncu:

-l 
"/

8q a]/ BI ali5|au e

í/'r-(rra-rz
Mgr. Renáta Falogová, riaditel'ka
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