
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEENOST|
uzatvorená podla § 663 a nasl. zákona č. 40/'l964 zb. občianskeho zákonníka

é. 4312021

(d'alej len 'zmluva")

medzi
zmluvnýmistranami:

Prenajímatel': základná škola l. Bukovčana 3, 841 08 Brati§lava
so sídlom: Bukovčana 3,841 08 Bratislava
lčo: 31780865
štatutárny orgán: Mgr. Renáta Balogová, riaditerka
lBAN:
výdavkový rozpočtový úěet |BAN : sK64 1100 0000 0026 2882 0214
príjmový účet |BAN : sK83 1í00 0000 0026 26lJ4 4079

(ďalej len,Prenajímatel"')

a

Nájomca: HUlínoVá Jana
so sídlom; 023 14 skalité 526
zapi§aný: V živnostenskom registíi pod číslom :520-27470
lČo: 50426117
DlČ: 1122400026

(d'alej len,,Nájomca")

Článok l.
Predm€t nájmu

1, Prenajímater je vlastníkom nehnutelnosti evidovanej .na LV č. 2328, Vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bralislava lV, obec BA-MC, Devinska Nová Ves, k.ú. Devinska Nová Ves, a to budovy
označenej ako.1Š Bukovčana 3, Braíislava".

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom nájmu bude krátkodobý nájom časti budovy zŠ Bukovčana 3 V rozsahu -
VestibUl v budove ZŠ Bukovčana 3, Bratislava (d'alej ako,,Predmet nájmu").

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

3, Nájomca podpisom Zmluvy súčasne Vyhlasuje, že mu je súěasný stav Predmetu nájmu známy a V takomto stave
ho do dočasného užiVania preberá.

Článok ll.
úěet nálmu

1 , Predmet nájmu sa prenecháva Nájomcovj na dočasné užiuanie za úóelom predaja maloobchodného tovaru.

článok lll.
Nájomné

1 , Nájomca zaplati prenajímatelbvi za celé obdobie prenájmu za nájom a stužby celkom 256,- €.

2, Nájomné je stanovené dohodou v zmysle schváleného sadzobníka ,,Minimálnych sadzieb prenájmov za nebytové
priestory Zš Bukovčana 3 na 1 hod inu" platné od 10j02012 Vo výške 1 1 , - €/hod,, spo|u í 76,- € za celkovú dobu
nájmu.

3, Nájomca sa zavázuje uhradiť platby za služby (teplo, voda, elektrická energia, plyn a odvoz smetí, zabezpeóenie
dozoru, otváranie budovy a upratovanie). Výška a rozpis platieb za služby vychádzajú z technického prepočtu
spotreby tepla, vody a elektrickej energie a sú určené Vo Výške 5,- €/hod, spolu 80,- € za celkový krátkodobý nájom,

4_ Nájomné Vo Výške 176,- € bude uhradené zo strany nájomcu priamo do pokladne ZŠ po ukonČenl nájmu,

5_ Platba za služby vo Výške 8o,- € bude uhradená zo strany nalomcu priamo do pokladne zŠ po ukončení nájmu.



1.

článok lV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca sa zauazuje Užival 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 .ie Vedomý toho, že Prenajímatel' nezodpovedá za poškodenie,
§tratu, odcudzenie alebo zničenie hnutelhých Vecí Vo Vlastníctve Nájomcu, ktoré sa budú nachádzat'V Predmete
nájmu, a ktoré Prenajímatel nespósobi, ako aj Za škodu na zdraví spósobenú osobám, ktoré sa V Predmete nájmu,
resp. V priestoroch, ktoré je Nájomca V súlade s touto Zmluvou opráVnený užíVať, nachádzajú so súhlasom aIebo
Vedomím Nájomcu, a z toho dóvodu si prípadne vzniknutú škodu Voěi Prenajímatélbvi neuplatní.

Nájomca zodpovedá za prípadné škody alebo poškodenie Vzniknuté na Predmete nájmu, resp. budove Zš
Bukověana 3, pri nespráVnom užívaní Predmetu náimú a za škody spósobené neplnením zákonných, alebo
zmluvných povinností, a to i V pripade, ak škoda bola spósobená treťou osobou, ktorej umožnil píistup do Predmetu
nájmu, resp. do priestorov, ktoré je V súlade s touto Zmluvou Nájomca opráVnený užíVať. Nájomca zodpovedá
iza škodu, ktorá Vznikne na majetku tretich o§ób, ktorú spósobí sám, a|ebo ktorá bola spósobená trelími osobami,
ktor'ým umožnil pristup k Píedmetu nájmu, resp. do prieslorov, ktoré je v súlade s touto Zmluvou oprávnený užívať,

Prenajimatel v budove, kde sa predmet krátkodobého nájmu nachádza, z hl'adiska ochrany pred požiarmi v celom
rozsahu zodpovedá za plnenie úloh Vyplývájúcich zo zákona č. 31412001 z.z. o ochíane pred požiarmi vzneni
ne§korších predpisov, jeho VykonáVacich predpisov ako aj osobitných predpiSoV na úseku ochrany pred požiarmi.

Nájomca V predmete nájmu sa záVázuje počas doby nájmu zabezpečiť dodržiavanie povinností na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podl'a zákona č, 12412006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vznenl neskorších predpisov a ďalších predpisov na úseku BoZP, podta zákona č.355t2oo7 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji ve€ného zdíavia aozméne a doplnení niektoných zákonov vznení neskoíších predpisov
a na Úseku protipožiarnej ochrany podl'a zákona čislo 31412001 z.z. o ochrane pred požiarmi V Znení neskoÉich
predpisov. súčasne sa zavázuje zabezpečiť ochranu ma.ietku a udržiavanie poriadku a óistoty V Predmete nájmu.

Po skoněení doby nájmu Ná.iomca uvedie priestory do póVodného stavu V akom ich prevzal.

Nájomca nie je opráVnený VykonáVať na Predmete nájmu žiadne stavebné úpíavy.

článok V.
Doba trvania nájmu

zmluua sa uzaluáía na dobu určitú na dni 18. a 19. septembra 202l
Nájomný pomer sa ukončuje:
. up|ynutim ěasu, na ktoný bol dojednaný
. písomným odstúpením od zmluvy z dóvodov Uvedených V ods. 4. a 5 tohto článku zmluvy, pričom účinky

odstúpenja nastáVajú dňom jeho doruóenia zmlUVnej strane,. písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému V dohode. Výpovedbu z dóvodov uvedených V zákona č. ,116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

Prenajímatel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóVodov:
a) ak Nájomca napriek písomnej výzve alebo ústne.i \^ýzve uživa Predmet nájmu takým spósobom,

že Prenajímatelovi Vzniká škoda alebo mu hrozí žnačná škoda,
b) ak na Predmete nájmu vykonáva bez súhlasu Prenajímatera zmeny, V dósledku

ktoných Prenajimatel'ovi vzniká škoda alebo mu hrozíznačná škoda,
c) ak Nájomca hrubo porušuje napriek upozoíneniU (písomnému alebo elektíonickému)

verejný poriadok.
d) ak Nájomca o Viac ako 3 (troch) dní mešká s platením nájomného alebo úhrad za dodávku médii, Kolých

poskytovanie je spojené s nájmom,

V prlpade odstúpenia od zmluvyje Nájomca povinný Vypratať Predmet nájmu do 1 (iedného) dňa odo dňa doručenia
odstúpenia od zmluvy a odovzdať ho v stave, V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomca je
povinný nahradiť škodu, ktorá Prenajímaterovi z dóVodU odstúpenia od Zmluvy podla bodu 3. Vznikla.

Nárok Prenajímatel'a na úhradu nákladov na služby spojené s užívanim Predmetu nájmu za ěas plynutia výpovednej
doby nie je v'/poveďou dotknutý. V pripade odstúpenia od zmluvy má Prénajimatet nárok ňa alikvotnú óasř
mesaěných nákladov na služby spojené s užíVanim Predmetu náimu do dňa účinného odstúpenia.

Nájomca v pripade ukončenia zmluvného Vzťahu výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy nemá nárok na Vrátenie
zaplateného nájomného.
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článok Vl.
záverečné ustanovenia

1 , Práua a povjnnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia občianskym zákonníkom v platnom znení,

2. zmeny zm|uvy je možné uskutočniť formou pisomných dodatkov, podpísaných obidvoma zmIuvnými stranami.

3, ZmlUVa o krátkodobom nájme je vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktonich Prenajimatel' obdrži 1 úedno)
a Nájomca 1 (ledno) Jej vyhotovenie,

4. zmluvné strany berú na Vedomie, že zm|uva je podi'a § 5a Zákona č.211l2ooo Z,z, o slobodnom pristupe
k informáciám povinne zverejňovanou zmlUvou.

5, ZmlUVa nadobúda platnosť dňomjej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47 a ods. 1 občianskeho
zákonníka dňom nasledujúcim po jej zverejnení na Webovom sidle Prenajímatera.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečitali, jej obsahu porozumeli, zm|uva nebola uzatvorená v tiesni
ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisUjú,

v Bratislave, on^ . ft !..?'.?..l.Z/ v Bratislave, dňa ..l3:Pl :kU

za Prenajímatela:

ZÁKLADNA ŠKOLA
Ul. l- Eukcvčal,a i, ,]

8141 07 Bl alisr)v a

,ň,ua7+
G;, il#i; á;ió.á, ii"J,t"ir."

Za Nájomcu:


