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DoDAToK č. t K zluluve č. 49/2019 ZMLUVA o KRÁTKoDoBoM NÁJME NEHNUTEťNoSTI
uzatvorená podl'a § 663 a nasl, zákona č, 40/1964 zb, občianskeho zákonníka

médzi

Prenajimatel'om; základná škola l. Bukovčana 3,841 08 Bratislava
so sidlom Bukověana 3 B41 08 Bratislava
tčo: 31780865
štatutálny orgáni Mgr, Renáta Balogová, riaditel'ka
lBAN:
Výdavkový rozpočtový účet |BAN : sK64,1í00 00oo 0026 2882 0214
príjmový účot |BAN ; sK83 1100 0000 0026 26a4 4079
(ďalej len,,Prsnajímatel'')

Nájomcom:
so sídlom:
narodený
bankové spojenie:
lBAN;
(d'alej len,,Náiomca")

v Bratislave, dňa ť. ý-,.?-,.k 3.'
z{,,${gN4 šKoLA,
,;!""ll,?1i'5;;^

žipiěiáiiÁi.li"'
Mgr, Renáta Balogová, riaditerka

40 ao n ^V Bratislave, dna 1-4:.-u-I:.?" 2 /

peter Baláži

Prena,iimatel a nájomca uzatvára,iú tento dodalok k zmluve o nájme nebytových píiestorov:

Na základe ě1, Il ods, 1, sazmluvné strany dohodli na týchto zmenách a doplnkoch zmluvy:
1, či, ll, odst. 1, sa doplňa nasledovne:

Ná]omný pomer sa predlžUje na dobu určitú od 8.9.2021 do 29.12,2021, čo je 24 hodín V telocvični v budove ZŠ
Bukověana 1,

2. čl. lll. odst. 1. sa doplňa :

. Vzmluve č.49/20í9 sa naomca zaviaza| uhradiť za celé obdobie nájomné a platby za služby spolu 86l,-€
(z toho 430,50 € za nájom a 430,50 € za služby), za n1om a služby riadne a Včas uhradil celťl predpisanú
su mu,

. V dósledku opatreni prijatých Uradom verejného zdíavotnictva v súvislosti s pandémiou covlD-1g nebolo
možné užíVať predmet nájmu nájomcom od í0.3.2020 až do 27.4.2021.

. Vobdobí od 4.9.2019 do 4.3.2020 do uzavretia škól nájomca UžíVal predmel nájmu spolu 37,5 hodin
z uhradenej sumy Vyčerpal celkom 525,- € (ztoho nájom 262,50€, služby 262,50 €).

. počas uzavretia predmetu nájmu v dósledku protipandemických opatrení vznikol nájomcovi preplalok
za neodcvičených 10 hodin v celkovej výške 336,- € (z loho 168,- € za nájomné a ,t68,- € za služby),

. Nájomcovi bola vypočítaná za celé obdobie prenájmu vyp|ývajúceho z tohoto dodatku k zmluve
ě.54l2o19 suma za nájom a služby V celkovej Výške 336,-€ (Z toho í 68," € nájomné a í68,- € služby). suma
nájmu a slUžieb bude odpočitaná zo VZniknutého preplatku.

. Nevzniká povinnosť úhrady za náiom a služby, lebo vypoěítané nájomné sa rovná preplatku zo zmluvy
49l2o19.

]. ostatné ustanovenia zmluvy ostáVajú nezmenené.
2. Tento dodatok, ktoni lvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
3, súhlas s obsahom dodatku vy.jadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom na dodatku.
4, Tento dodatok je Vyhotovený V dvoch rovnopisoch, z ktoných každý sa považuje za originál, Každá zmluvná strana

obdržl jedno Vyhotovenie dodatku,

r n}ionrca===-


