
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEUNOST|
uzatvorená podl'a § 663 a nasl. zákona č. 40l1964 zb. občianskeho Zákonníka

é. 44l2o2,|

(d'alej len ,,zmluva")

medzi
zmluvnými stranami:

Prenajímatel': základná škola l. Bukověana 3, 841 08 Bratislava
so sídlom: Bukovčana 3. B41 08 Bíatislava
lčo; 3,1780865
štatutárny oígán: Mgr. Renáta Balogová, riaditerka
lBAN;
výdavkový rozpoětový účet |BAN: sK64 lí00 0000 0026 28a2 0214
príjmový úěet |BAN : sK83 1100 0000 0026 2684 4079
(d'alej len,,Prenajímatel'")

a

Nájomca: L|NGUA T|ME s.r.o.
so síd|om; Jána Poničana 6,113/5, 84í08 Bratislava
zapísaný : V obchodnom registri okr. súdu Bratislava í,

oddiel sro, Vložka číslo 8í679/8,
lČo : 46 679 758,
Dlč: 2O2353O8'l7
Štatutárny zástupca : Mgr, lveta Revallová
bankové spojenie: Tatía banka
IBAN: sK42 íí00 0000 0029 2687 6099
(dalej len "nájomca")

čl. l
Predmet zmluvy a účel nájmu

1. Prenajímate|' je vlastnikom nehnuternosti evidovanej na LV č. 2328, vedenom okrésným úťadom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bratislava lV, obec BA-MČ. Devinska NoVá Ves, k,ú. Devínska NoVá Ves, a to
budovy označenei ako "ZŠ Bukovčana 3, Bratislava"

2, Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom nájmu bude krátkodobý dočasný nájom nebytového priestoru časti budovy
zŠ Bukovčana 3 v rozsahu - učebňa, prístupová cesta a sociátne 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 zavázuje, že bude predmet nájmu uživať Výluěne na dohodnutý účel ato na výuku jazykov deti
a zauázuje sa za predmet nájmu zaplatiť dohodnuté nájomné podla článku lll tejto zmIUVy.

čl. ll.
Vznik, doba a ukončenie nájmu

1 , Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 14,9.2021 do 22.12.2021 pod|'a íozvrhu hodin :

Utorok od 14:00 hod. do 14;45 hod., streda od 16:00 do 16:45 hod. 20,25 hod. za celé obdobie.
2, Nájomný pomer sa ukončuje:

. up|ynutim ěasu, na ktoni,bol dojednaný;

. pisomným odstúpením od zmluvy z dóvodov uvedených v ods, 5 a 6 tohto ólánku zmluvy, pričom úěinky
odStúpenia nastávajú dňom.jeho doručenia ZmluVne.j strane;

. pisomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode;

. Výpoved'ou z dóVodov uvedených V zákona č. 11611990 zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,

3. Výpovedná lehota je ,1 mesiac a začina plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručeni Výpovede,

4. Prenajimater je opráVnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóVodov:
. ak nájomca napriek pisomnej výzve užíva píedmet nájmu takým spósobom, že prena.iimatelovi vzniká škoda

alebo mu hrozí značná škoda,
. ak na predmete nájmu vykonáva bez súhlasu prenajímatel'a zmeny, v dósledku ktoných prenajímatel'ovi vzniká

škoda alebo mu hrozi značná škoda,
. ak nájomca hrubo porušuje napriek ústnemu alebo písomnému upozorneniu vere.iný poriadok,
. ak nájomca oviac ako 10 dní mešká so zaplatením nájomného alebo úhrad za dodávku médií, ktonich

poskytovanie je spojené s nájmom,
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Nájomca je opráVnený od zmluvy odstúpiť, ak je predmet nájmU v stave nespósobilom na obvyklé užíVanie.

V prípade odstúpenia od Zmluvy je náiomca povinný Vypratať predmet nájmu do 2 kalendárnych dni odo dňa
doručenia odstúpenia od zmluvy a odovzdať ho V stave, vakom ho prevžal s prihliadnutim na obvyklé
opotrebenie. Nájomca je povinný nahradiť škodu, ktorá prenajímatel'ovi z dóVodu odstúpenia od zmluvy podl'a
bodu 5. VZnikla,

Nárok prenajímalel'a na úhradu nákladov za služby spojené s uživanim predmetu nájmu za čas plynutia
výpovednej doby nie je Výpovedbu dotknutý. V pripade odstúpenia od zmluvy má prenajímatel' náíok na alikvotnú
časť mesačných nákladov na služby spo.iené s užiVanim predmetu nájmu do dňa účinného odstúpenia,

Nájomca v pripade ukončenia zmluvného vzťahu Výpoved'ou alebo odstúpením od zmluvy nemá nárok
na Vrátenie zaplateného nájomného.

odstúpenie od zmluvy v pripadoch vymedzených V tomto čIánku ZmIuvy je platné a účinné jeho doručenim druhej
zmluvnejstrane, pričom k tomulo okamžiku tátozmluva zaniká. odstúpenie od tejto zmluvy sa však netýka nároku
na náhradu škody \.zniknutej porušenim zmluvy, nároku na zmluvnú pokutu a ani iných zmluvných ustanoveni,
ktoré majú podl'a Vóle zmluvných strán alebo Vzhl'adom k ich povahe trvať i po ukončeni zmluvy,

čl. ltl.
Výška, §pósob platenia a splatnosť úhrady za nájom a za služby spojené s prédmetom nájmu

Nájomca zaplatí prenaiimatetovi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 8í,- €,

Nájomné je stanovené dohodou V zmysle schváleného sadzobníka ,,Minimálnych sadzieb prenájmoV za nebytové
priestory ZŠ na 1 hodinu" platné od 10,10,2012 Vo Výške 2,- €/hod., spolu 4o,5o € za celkovú dobu nájmu,

Nájomca sa zavázuje uhradit' platby Za služby (tep|o, voda, elektrická energia), Výška a rozpis platieb za služby
Vychádzajú z technického prepočtu spotreby tepla, vody a elektrickej energie a sú určené Vo Výške 2,- €/hod.,
spolu 40,50 € za celkovú dobu nájmu.

Úhrada za náiom vo výške 40,50 € jesplatná do í5 dníodo dňa prevzatia nájomnéj zmluvy zo strany nájomcu,
Nájomca ju uhradí bezhotovostným prevodom na účet Vedený V Tatra banke na číslo účtu:
lBAN : sK83 í í00 0000 0026 2684 4079.

tjhradu za služby vo výške ,í0,50 € je splatná do 15 dni odo dňa prevzatia nájomnej zmluvy zo strany ná.iomcu.
Nájomca ju uhradl bezhotovostným prevodom na účet vedený V Tatra banke na číslo účlu:
lBAN: sK64 í í00 0000 0026 2882 0214.

Ak nájomca neuhrádi nájomné, alebo úhradu za služby spojené s užívanlm predmetu nájmu, V lehote ich splatnostj,
je prenajimatel' opráVnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu Vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i zaěatÝ
deň omeškania;týmto nieje dotknutý nárok prenajímatel'a na náhradu škodyv rozsahu, V akom nie je krytá zmluvnoU
pokutou,

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímater je opráVnený jednostranne zmeniť ná.iomné a \^išku platieb za služby
spojené s uživaním predmetu nájmu v nasledovných prípadoch:
ak dójde k zVýšeniu sadzby nájomného, schválenej uznesením miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava -
Devínska NoVá Ves, ak dójde k Zmene Výšky cien za služby spojené s uživanim predmetu nájmu,

Nájomca Výslovne súhlasi s právom prenajímatel'a jednostranne zvýšiť nájomné a úhradu za služby spojené
s užívaním predmelu nájmu podra tohto odseku, zmenu V,ýšky nájomného a úhrady za služby spojené s uživanim
predmetu nájmu prenajímateí náiomcovi písomne oznámi.

čl. lV
PráVa a povinnosti prenajímatel'a

1 , Prenajímater vyhlasu,ie nájomcovi, že píedmet nájmu je spósobilý na jeho užíVanie_

2, Prenaiímatet je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na jeho obvyklé Uživanie
a V tomto stave ho na svoje náklady udržiavať,

3, Prenajímatel' 6a zavázuje zabezpečovať riadne plnenie služieb spo.iených s Uživaním predmetu nájmu.
Prenajimatel' nezodpovedá nájomcovi za Výpadok dodáVky sIužieb spojených s UžíVanim predmetu nájmu, pokial'
takýto stav nezavinil. Nájomca nemá práVo si z takéhoto titulu nárokovať náhradu škody alebo zlavu
na nájomnom.

4. V prípade, že nájomca neuhradí nájomné, alebo platbu za služby spojené s uživaním predmetu nájmu
v stanovene.i lehote, nie je prenajímatel' povinný zabezpečovať riadne plnenie služieb spojených sUžívanim
predmetu nájmu. V takomto pripade nemá nájomca nárok na náhradu škody od prénajímatel'a, ktorá mu
V súvislosti s neposkytovaním služieb spojených s užíVanim predmetu nájmu Vznikne.
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Prenajímatel je poěas trvania nájmu oprávnený vykonáVať potrebnú kontrolu predmetu nájmu V sprievode
nájomcom poverenej osoby, ak o to prenajímatel'Vopred požiada, a ak sa požadovaná kontrola uskutoěni V čase,
kedy nájomca užíVa predmet nájmu,

Prenajímatet nezodpovedá za akékol'Vek poistné udalosti vzniknuté na veciach a zariadeniach naďládzajúcich
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 revizie, prehliadky, skúšky a kontroly
Vyhradený9h technických zariadeni v nebytov,ých priestoroch.

:a l,
zástupca prenajimatela je povinný pred každým Vstupom nájomcu skontrolovať stav predmetu nájmu
a špoÉových zariadeni za účasta nájomcu, odovzdat' mu predmet nájmu a špoňových zariadení a po skončení
užíVania V určenom čase prevziať od nájomcu predmet nájmu a športových zariadení V nepoškodenom stave,
ěo potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi, že predmet nájmu bo| prevzatý a vrátený V nepoškodenom stave
V protokole o odovzdani prevzali predmetu nájmu a špoňov,ých zariadení.

V pripade, že zásl]ťpca prenajímatela zistí, že predmel nájmu bol poškodený alebo bolo poškodené športové
zariadenie nachádza,iúce sa v predmete nájmu, zástupca prenajimateťa je povinný zistiť stav poškodenia, určiť
Výšku škody a bezodkladne túto oznámiť Vlastníkovi predmetu nájmu. zástupca prenajímatel'a zabezpeči
pisomné Vyhlásenie zo strany nájomcu o tom, že škoda bola spósobená nájomcom alebo osobami, ktoré sa
v predmete nájmu nachádza.iú so súhlasom nájomcu,

čl. V
PráVa a povinno§ti nájomcu

Nájomca ie povinný zaplatiť prenajímatel'ovi nájomné a úhradu na služby spojené § uživaním predmetu nájmu
za podmienok uvedených V článku lll tejto zmluvy.

Nájomca.ie povinný užiVať predmet nájmu len na dohodnutý účel uvedený v článku l. tejto zmluvy,

Nájomca Sa zavázuje umožniť prenajímateI'ovi Vykonať kontro'u predmetu nájmu V súlade s článkom lV. ods, 5
tejto zmluvy a na vykonanie kontíoly poskytnúť prenajimatel'ovi Všetku súčinnosť,

Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu V stave,V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavanim a drobnými opravami predmetu nájmu
bez nároku na ich kompenzáciu od prenajímateta. Zmluvné slrany sa dohodli, že pre posúdenie, čo sa íozumie
drobnými opravami a bežnou údržbou, sa podporne použijú ustanovenia nariadenia vlády SR č. 8711995 Z.z.,
ktoným sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka. za drobné opravy a bežnú údžbu sa budú
považovať iopravy a údžby neuvedené v naíiadeni vlády, pokiat jednorazový náklad na ich vykonanie
nepresíahne čiastku 50,-EUR,

Nájomca nemóže Vykonať akékoíVek stavebné úpravy a opravy predmetu nájmu okíem drobných opráV podra

tohto článku bod 4.

Nájomca je povinný dodržiavať zákon ě. 12412006 z,z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vznení
neskoršich predpisov, zákon é.314l2oo1 Z.z, o ochrane pred požiarmi v zneni neskorších predpisov, predpisy
na úseku ochrany zdravia Ludi, ako aj na úseku prevádzkovania športov,ých zariadení,

Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do ďalšieho podnájmu alebo djspozície
tretej osobe, ani previesť Všetky alebo niektoré svoje práVa alebo záVázky z tejto zmluvy na lretiu osobu.

Nájomca zodpovedá prenajímaterovi V celom rozsahU za činnosť ketej osoby, ako keby predmet nájmu alebo
jeho časť užival sám.

Nájomca zodpovedá za prípadné škody alebo poškodenie Vzniknuté pri nespráVnom uŽÍvaní predmetu nájmu
a športových zariadeni a za škody spósobené neplnením zákonných alebo zmluvných povinnosti a to i V pripade,

ak škoda bola Spósobená treťou osobou, ktorej umožnil prístup do pIedmetu nájmu. Nájomca zodpovedá i

za škodU, ktorá vznikne na majetku hetích osób, ktorú spósobí sám alebo ktorá bola spósobená tretímiosobami,
ktoným umožni| pristup k predmetu nájmu,

1o, Nájomca nemóže na predmei nájmu zriadiť záložné práVo, alebo tento inak zatažiť.

í1. Pred predmetom nájmu a V predmete nájmu je nájomca povinný udržiavať ěistotu a poriadok,

čl. Vl
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

1. odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu a športových zariadeni V dohodnutých časoch sa uskt točni formou
písomného protokolu, ktorý zmluVné Strany podpíšu a V ktorom bude UVedený stav predmetu nájmu a Športových
zariadeni,
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2, V prípade, že zástupca prenajímalera zistí záVady alebo poškodenia predmetu nájmu alebo športo\^ých
zariadenízo slrany nájomcu alebo tretej osoby, vyhotoví sa dohoda o spósobe náhrady škody.

čl. Vll
osobitné ustanovenie

,1. zmluvné strany Vyhlasujú, že nájomca v obdobíod 13..9.2021 až do dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy Užival
predmel ná.imu na základe dohody zmluvných strán, a to za podmienok a v súlade s ustanoveniami tejto zm|uvy
a zaplatí dohodnuté nájomné a služby, Z uvedeného dóVodu sa zmluvné slrany dohodli, že Vzá.iomný vzťah V obdobi
medzi 13.9.2021 až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy považujú za nájomný vzťah podl'a tejto zmluvy
a vzájomné povinnosti a nároky z tohto obdobia považu]ú za dohodnuté,

čl. Vlll
prechodné a záverečné ustanovénia

1. Pokiat nieje touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre nájom nebytových priestorov prislušné ustanovenia zákona
č. 116/1990 z.z. o nái)me a podnájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov, obóianskeho
zákonníka a iných všeobecne záVázných právnych predpisov sR, ktoré upravujú práVne vzťahy vzniknuté podta
tejto zmluvy,

2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy.ie neplatné alebo sa stane neúčinným, takáto neplatnosť
alebo neúčinnosť nemá za následok neplalnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy alebo zmluvy
samotne,i, V takýchto prípadoch §a zmlUvné strany zavázujú nahradiť iakéto ustanovenie novým Znenim tak, aby
bol Zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy a tento bol V súlade so všeobecne záváznými práVnymi
predpismi. Do prijatia noVého znenia dotknutého ustanovenia sa pre daný Vzťah použijú také ustanovenia zákona,
ktoré ho upravujú najbližšie.

3. Zmluva o ná.ime je Vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktoných prena,iímatel' obdrži jedno ('l ) a nájomca
1 (iedno) jej Vyhotovenie,

4. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť ien na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku
k zmluve.

5. zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečitali, že bola uzatvorená po Vzájomnom
prerokovaní podl? ich slobodnej vóle, určite, Vážne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

6. 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.

7. zmluuné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podl'a zmluvy sa považUje V konkrétnom pripade
za splnenú dňom prevzatia písomno§ti alebo odmietnutim túto písomnosť prevziať. Ak sa V prípade doručovania
prostredníctvom poštového podniku vráti doruěovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručilelná
z akéhokotvek dóvodu, považuje sa takáto zásie|ka za doručenú dňom jej vrátenia adresátovi, Účinky doručenia
nastanú aj Vtedy, ak prijemca písomnosť v odbernej lehote nevyzdvihne alebo je.j prevzatie zmari; V tomto
prípade sa zásielka považuje za doručenú dňom jej vrátenia adresátovi, Pre doruóovanie je rozhodná adresa
zmluvných strán Uvedená V záhlavi tejto zmluvy alebo iná adresa, ak bola druhéj zm|uvnej strane písomne
oznámená.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom iej podpisu zo sirany obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na Webovom sidle prenajímatera podra § 47a ods. 1 zákona č. 401196/. z.z.
občianskehozákonníkaVspo.ienls§5aods,6a9zákonač,21112000z.z.oslobodnomprístupekinformáciám,

V Bratislave dňa /,o ,q ZaS,/

za prenajímatel'a:

v Bratislave dňa

za níomcu,,

/

) |.?. 1-oL4

J


