
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEUNOST|
uzatvorená podl'a § 663 a nasl. zákona ó. 4ol1964zb. občianskeho zákonnika

ě. 381202,|

(ďalej len .zmluva")

medzi
zmluVnými stranami:

Prenajímatel': základná škola l. Bukovčana 3,841 08 Bratislava
so sidlom: Bukovčana 3,841 08 Bratislava
lčo: 3í780865
štatutárny orgán: Mgr. Renáta Balogová, riadiielka
lBAN:
Výdavkový rozpoětový úěet |BAN ; SK64 íí00 0000 0026 2882 0214
príjmový účet |BAN : sK83 íí00 0000 0026 2684 4079

(ďalej len,,Prenajímatel'')
a

Nájomca: oběianske združenie Volejbalový klub Fénix
so sídlom: Na Grbe 4, 841 07 Bratislava
zapísaný : v registri oz dňa 16,3,2009
bankové spojenie: Fio banka, a.s., BIatislava
IBAN: sK55 8330 0000 0021 0070 3853
lÓo: 4217286,|
Štatutárny zástupca : stanislav Bednár

(d'alej len,,Nájomca")
čt. t.

Predmet zmluvy a účel nájmu

1. Prenajimatel' je vlastnikom nehnuteínosti evidovanej na LV ě. 2328, vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres BratisIava lV, obec BA-m.č, DeVinska Nová Ves, k,ú, Devínska NoVá Ves, a to budovy
označenej ako ,zŠ Bukovčana 1, Bratislava".

2- zmluýné sirany sa dohodli, že predmetom nájmu bude krátkodobý dočasný nájom nebytového priestoru časti budovy
ZS Bukovčana 1 V rozsahu - telocvičňa, pristupová cestá a sociálne zariadenia V budoveZs Bukovčana 1, (ďaiej ako
,,Predmet nájmu"),

3, Nájomca podpisom Zmluvy súčasne Vyhlasuje, že mu je súčasný §tav Píedmetu nájmu známy a V takomto stave
ho do dočasného Lživania preberá,

4. Nájomca sa zavázuje, že bude predmei nájmu uživať výlučne na dohodnutý účel a to na športovú činnosť - Volejbal
a zavazu)e sa za predmet nájmu zaplatiť dohodnuté nájomné podl'a článku lll tejto zmluvy.

čl- ll
Vznik, doba a ukončenie nájmu

1, Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 7 -9,2021 do 28.06-2022 V utorok od 19:30 do 20:30 hod,,
t.j. 1 hod. /týždeň, celkom 43 hodín. z toho v roku 2021 jeto 17 hodin, 26 hodin v roku 2022.

2, Nájomný pomer sa ukončuje:
. uplynutím času, na ktoný bol dojednaný;
. písomným odstúpenim od zmluvy z dóvodov uvedených v ods. 5 a 6 tohto ělánku 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 č. 116/1990 Zb. o náime a podnájme nebytových prieslorov.
. výpovedná lehota je '1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručeni výpovede.

3. Prenajimatel'je opráVnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóVodov:
. ak nájomca napriek pisomnej uýzve užiua predmet nájmu takým spósobom, že prenajimatelovi vzniká škoda

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

škoda aIebo mu hrozí značná škoda,
. ak nájomca hrubo porušuje napriek úslnemu alebo pisomnému upozorneniu verejný poriadok,
. ak nájomca oviac ako 10 dní mešká 9o zaplatenim nájomného alebo úhrad za dodávku médii, ktoných

poskytovanie je spojené s nájmom,



4,

5.

Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je predmet nájmu V stave nespósobilom na obvyklé uživanie,

V prípade odstúpenia od zmluvy je nájomca povinný Vypratať predmet ná.imu do 2 kalendárnych dn í ododňadoručenia
odstúpenia od zmluvy a odovzdať ho v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutim na obvyklé opotrebenie. Nájomca je
povinný nahradiť škodu, ktorá prenajímatelovi z dovodu odstúpénia od zmluvy podta bodu 5. vznikla.

Nárok prenajimatela na úhradu nákladov za služby spojené s užívanim predmetu nájmu za čas plynutia výpovednej
doby nie je V,ýpoveďou dotknutý. V prípade odstúpenia od zmluvy má prenajimatel' nárok na alikvotnú časť mesačných
nákladov na služby spojené s užíVaním predmetu nájmu do dňa úěinného odstúpenia.

Nájomca v prípade ukončenia Zmluvného vzťahu výpovedbu alebo odstúpenim 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
zmluvnej strane, priěom k tomuto okamžikU táto zmluva zaniká. odstúpenie od tejto ZmlUVy sa Však netýka nároku na
náhradu škody Vzniknutej porušenim zmlUVy, nároku na zrnluvnú pokutu a ani iných ZmluVných ustanovení, ktoré majú
podra Vóle zmluvných strán alebo Vzhl'adom k ich povahe trvat'i po ukončení ZmlUVy,

článok lll.
Výška, spósob platenia a splatnost' úhrady za nájom a za služby spojené s predmetom náimu

Nájomca zaplati prenajímatel'ovi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 602,- €.

Nájomné je stanovené dohodou V Zmysle schváleného sadzobnika 'Minjmálnych sadzieb prenájmoV za nebytového
priestory ZŠ Bukovčana na 1 hodinu" platné od 10.10,2012 Vo Výške 7,- €/hod., spolu 301,. € za celkovú dobu
nájmu,
Nájomca sa zavázuje Uhradiť pIatby za služby (teplo, Voda, elektíická energia, plyn a odvoz smetí, zabezpečenie
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 7,- €/hod, spolu 30í,-€ za celkovú dobu nájmu,

4. Úhrada za nájom |e rozdelená do dvoch splátok : 1. vo výške í19,- € je splatná do ,l5 dní odo dňa
prevzatia nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, 2. splátka Vo výške í82,- € je splatná do l5. febřuára 2022, Nájomca
ich uhradi bezhotovostným prevodom na účet vedený V Tatra banke na číslo účtu :
IBAN; sK83 1100 0000 0026 2684 4079,

Úhrada za s|užby je rozdelená do dvoch splátok i 1, vo výške 119,- € je Splatná do 15 dní odo dňa prevzatia
nájomnejzmluvy zo strany nájomcu- 2, splátka vo výšké í82,-€ jesplatnádo 15. íebíuáía 2022. Nájomca ich uhradí
bezhotovostnýmprevodomnaúčetVedenývTatrabankenačísloúčtu;lBAN:sK64,11000000002628820214,

Ak nájomca neuhradí nájomné, alebo úhradu za služby spojené s užíVanim predmetu nájmu, V lehote ich splatnosti, je
prenajímatel' opráVnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu Vo Výške 0,05 ó/a z d|žnej sumy Za každý i zaóatý deň
omeškania; týmto nie je dotknutý nárok prenajímatel'a na náhradu škody V rozsahu, V akom nie je krytá zmluvnou
pokutou,

7.

8,

1.

2.

3,

7. zm|uvné strany sa dohodli, že prenajímate|' je opráVnený jednostranne zmenit' nájomné aVýšku platieb za služby
spojené s uživaním predmetu nájmu v nasledovných prípadoch:

a) ak dóide k zvlýšeniu sadzby náiomného, schválenej uznesením miestneho zastupiletstva mestskej časti
Bratislava - Devínska Nová Ves,

b) ak dójde k zmene V,ýšky cien za služby spojené s uživaním predmetu nájmu.

Nájomca \^islovne súhlasi s právom prenajímatel'a jednostranne zvýšiť ná.iomné a úhradu za služby spojené
s užíVanim predmétu nájmu podl'a tohto odseku. zmenu Výšky nájomného a úhrady za služby spojené s uživaním
predmetu nájmu prenajímater nájomcovi písomne oznámi,

čl, lv
PráVa a povinnosti prenajímatel'a

Prenajímatel' Vyhlasuje nájomcovi, že predmet nájmu je spósobilý na jeho užiVanie,

Prena.iímatel' je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu V stave spósobilom na .ieho obvyklé uživanie a V tomto
stave ho na svoje náklady Udržiavať.

Prenajímatel sa Zavázuje Zabezpeěovať riadne plnenie služieb spojených s uživanim predmelu nájmu_ Prenajímater
nezodpovedá nájomcovi za \^ýpadok dodávky služieb spojených s užívanim predmetu nájmu, pokiar takýto stav
nezavjnil, Nájomca nemá právo siz takéhoto titulu nárokovať náhradu škody alebo zlavu na ná.iomnom.

V prípade, že nájomca neuhradí nájomné, alebo platbu za služby spojené s užívaním predmetu nájmu V stanovenej
lehote, nie je prenájímater povinný zabezpečovať riadne plnenie služieb spojených s užlvanlm predmetu nájmu,

1.

2.

3.

4.



5.

V takomto prípade nemá nájomca nárok na náhradu škody od prenajimatel'a, ktorá mu v súvislosti s neposkytovanim
služieb spojených s užívaním predmetu nájmu vznikne,

Prenajimatel' je poěas trvania nájmu opráVnený vykonáVať potrebnú kontrolU predmetu nájmu v spíievode nájomcom
poverenej osoby, ak o to prenajimater vopred požiada, a ak sa požadovaná kontrola Uskuloóní v čase, kedy nájomca
užíva predmet nájmU,

Prenajimatel' nezodpovedá za akékol'vek poistné udalosti vzniknuté na veciach a zaíiadeniach nachádzajúcich sa
v predmete nájmu a za škodu na zdraví spósobenú osobám, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú so súhlasom alebo
Vedomím nájomcu.

Prenaiimalel' sa zavázuie v zmysle práVnych píedpisov vykonávať revizie, prehliadky, skúšky a kontroly Vyhrádených
technických zariadeni V nebytovtých priestoroch.

Zástupca prenajímatela je povinný pred každým vstupom nájomcu skontrolovať stav predmetu nájmu a šporlových
zariadení za účasti nájomcu, odovzdať mu predmet nájmu a športov,ých zariadeni a po skončení užívania v uíčenom
čase prevziať od nájomcu predmet nájmu a športových zariadení V nepoškodenom stave, čo potvrdia zmluvné strany
svojimi podpismi, že píedmet nájmu bol prevzatý a Vrátený V nepoškodenom stave V protokole o odovzdani prevzatí
predmetu nájmu a športových zariadeni.

V pripade, že zástupca prenajimatel'a zjsti, že predmet nájmu bol poškodený alebo bolo poškodené športové zariadenie
nachádzajúce sa v predmete nájmu, zástupca prenajimatel'a je povinný zisliť stav poškodenia, urěiť výšku škody
a bezodkladne túto oznámiť Vlastnikovi predmetu nájmu, Zástupca prenajimatela zabezpeči pisomné vyhlásenie zo
strany nájomcu o tom, že škoda bola spósobená ná.iomcom alebo osobami, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú so
súhlasom nájomcu.

čl.v
PráVa a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný zaplatiť prenajímaterovi nájomné a úhradu na služby spojené s užívaním predmetu nájmu
za podmienok uvedených V článku lll tejto zmluvy,

Nájomca,ie povinný užíVať predmet nájmu |en na dohodnuÝ účel uvedený v článku l. tejto zmluvy.

Nájomca sa zaváZuje umožniť prenajlmatel'ovi Vykonať kontrolu predmetu nájmu v súlade s čIánkom lV. ods, 5 tejto
zmluW a na Vykonanie kontroly poskytnúť prenajímatelovi všetku súčinnosť.

Nájomca je povinný udžiavať predmet nájmu V stave, V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyk|é opotrebenie.
Nájomca je povinný uhrádzat' náklady spojené s obvyklým udržiavaním a drobnými opravami predmetu nájmu
bez nároku na ich kompenzáciu od prena.iímatel'a, Zmluvné strany sa dohodli, že pre posúdenie, óo sa rozumie
drobnými opravami a bežnou údržbou sa podporne použijú ustanovenia nariadenia vlády sR č, 87/1995 Z.z., ktoným
sa VykonáVajú niektoré ustanovenia občianskeho Zákonníka. za drobné opravy a bežnú údržbu sa budú považovať
jopravy a údržby neuvedené V nariadení vlády, pokial' jednorazový náklad na ich vykonanie nepre§iahne čiastku
50,_EUR.

Nájomca nemóže vykonať akékol'Vek stavebné úpíavy a opravy predmetu nájmu okrem drobných opráV podl? tohto
článku bod 4.

Nájomca.ie povinný dodržiavat' zákon č. 12412006 Z.Z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci V znení neskorších
predpisov, zákon é. 31412001 z.z. o ochrane pred požiarmi V zneni neskoršich predpisov, predpisy na úseku ochrany
zdravia l'udi, ako aj na úseku prevádzkovania špoíto\^ich zariadeni.

Nájomca nie je opráVnený prenechať predmet nájmu alebo jeho ěasť do d'a|šieho podnájmu aIebo di§pozície tretej
osobe, ani previesť všetky alebo niektoré svoje práva alebo závázky zlejto zmluvy na tretiu osobu_

Nájomca zodpovedá prena.iímatelovi V celom rozsahU za činnosť ketej osoby, ako keby predmet nájmu alebo jeho časť
užiVal sám.

Nájomca zodpovedá za pripadné škody alebo poškodenie vzniknuté pri nesprávnom Uživaní predmetu nájmu
a špoňových zariadeni a Za škody spósobené nepinenim Zákonných alebo zmluvných povinností a to i v pripade, ak
škoda bola spósobená treťou osobou, ktorej umožnil pristup do predmetu náimu. Nájomca zodpovedá i za škodu, ktorá
vznikne na majetku tretich osób, ktorú spósobí sám alebo ktorá bola spó§obená tretimi osobami, ktoďm umožnil prístup
k predmetu nájmu,

Nájomca nemóže na predmet nájmu zriadiť záložné právo, alebo tenlo inak zaťažiť,

Pred predmetom nájmu a V predmete nájmu je nájomca povinný udržiavať ějstotu a poriadok.
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čl.vl
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

odovzdanie a pfevzatie predmetu nájmu a športovýGh zariadení V dohodnutých ěasoch sa uskutoční formou
písomného protokolu, ktoný zmluvné strany podpišu a V ktorom bude uvedený stav predmetu nájmu a Špoňových

zariadeni.

V prípade, že zástupca prenajímatel'a zisií závady alebo poškodenia predmetu nájmu alébo športových zariadení
zo strany nájomcu alebo tretej osoby, vyhotoví sa dohoda o spósobe náhrady škody.

čL vrt
osobitné ustanovéníe

zmluvné strany vyhlasujú, že nájomca v období od 7.9.2021 až do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy užíVal
predmet nájmú na zákiade dohody zmluvných strán, a to Za podmienok a V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
á zaptatí dóhodnuté nájomné a služby. z uvedeného dóvodu sa zmluvné strany dohodli, že Vzá.iomný Vťah v obdobi
medizi 7.9.2o21 až do nádobudnutia úěinnosti tejto zmluvy považujú za nájomný vzťah podla tejto zmluvy a Vzájomné
povinnosti a nároky z tohto obdobia považujú za dohodnuté.

ěr.Wl
prechodné a záverečné ustanovenia

Pokial' nie ie touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre nájom nebytových priestorov príslušné ustanovenia zákona
ó. 116/199o z,z, o name a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršich predpisov, občianskeho zákonnika
a iných všeobecne závázných práVnych predpisov sR, ktoré upravujú práVne vzťahy VZniknuté podra tejto zmluvy,

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanoveni lejto zmluvy je neplatné alebo sa stane neúóinným, takáto neplatnosť alebo
neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalšich ustanoveni zmluvy alebo zmluvy samotnej,
V takýchto prípadoch sa zmluvné strany zavázujú nahradiť takéto ustanovenie novým znením tak, aby bol Zachovaný
úěel Óledovaný uzavretím zmluvy a tento bol V súlade so Všeobecne záVáznými práVnymi predpismi. Do prijatia novóho

znenia dotknutého ustanovenia sa pre daný VZťah použijú také ustanovenia zákona, ktoré ho upravujú najbližšie.

Zmluva o nájme je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých prenajimatel obdží jedno (1) a nájomca 1 úedno) jej

vyhotovenie.

Ustanovenia te.ito zmluvy je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmlUVe

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom preěítali, že bola uzatvorená po Vzájomnom prerokovani
podt'a ich slobodnej vóle, určite, Vážne, nie V tiesni a ani za nápadne ne$ýhodných podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu oznámia druhej zmluvnej straně akékol'Vek 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 považuje V konkrétnom prípade
za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutim túto písomnosť píevziať, Ak sa V prípade doručovania
prostredníctvom poštového podniku Vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručitel'ná z akéhokolvek
dóvodu, považuje sa takáto zásielka Za doručenú dňom jej Vrátenia adresátovi. Účinky doruěenia nastanú aj Vtedy,

ak prijemca písómnosť v odbeínej lehote nevyzdvihné alebo jej prevzatie zmarí; v tomto prípade sa zásielka považuje

za doiuěenú dňom jej Vrátenia adresátovi. Pre doručovanie je íozhodná adresa zmluvných strán uvedená v Záhlaví
tejto zmluvy alebo iná adresa, ak bola druhej zmluvnejstrane písomne oznámená.

Táto zmluva nadobťlda platnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímatel'a podl'a § 47a ods. 1 zákona č,4011964 Z.z. Občianskeho
zákonníkaVspojení§§5aods.6a9zákonaé.2'l112000z.Z.oslobodnomprístupekinformáciám.

v Bratislave dňa b - c7" 2rl Z / : ó (, ř(,(4
V Bratislave dňa L\ / ,: 'J

za orenaiímatel'a:.;,1 l,.l_.,.tj i, iKOLA

MgJ_l-,RenáEáa-ogouá,telt"

Za nájomcu:

1.


