
Ý. 1,7 /C JOftoll/
DoDAToK č. 1 K ZMLUVE č.47l2o,19 zMLUvA o KRÁTKoDoBoM NÁJME NEHNUTEENoST|

uzatvorená podl'a § 663 a nasl. zákona é. 40l1964 zb, občianskeho zákonnlka
medzi

Prenajímatel'om:
so sidlom:
tčo:
štatutárny orgán:
lBAN:
výdavkový rozpočtový úč9t |BAN :

prijmový účet |BAN :

(d'alej len,,Prenajímatel'')

Nájomca:
so sídlomi
narodený:
bankové spoienie:
lBAN:

základná škola l. Bukovčana 3,84í 08 Bratislava
Bukovčana 3, 841 08 Bratislava
31780865
Mgr. Renáta Balogová, riaditelka

sK64 í í 00 0000 0026 2aa2 0214
sK83 í í00 0000 0026 2684 4079

V Bratislave, dňa

Maňin RužoVič

Prenajimatel'a ná.iomca uzatvárajú tento dodatok k zrnluve o nájme nebytových priestorov:

Na základe čl, ll. ods, 1. sa zmluvné strany dohodli na lýchto zmenách a doplnkoch zmluvy :

1, čl. ll. odst, ,1, sa dopíňa nasledovne:
Nájomný pomer sa predlžuje na dobu určitú od 2.9.2021 do 9.12.2021, čo je í8,75 hodín Vo Verkej telocvični
v budove ZŠ Bukovčana 3.

z, čt. ttt. odst, 1. sa doplňa:

. V zmluve č. 47120,19 sa nájomca zaviazal uhradiť za celé obdobie nájomné a platby za služby spolu 712,50 €
(z toho 356,25 € za nájom a 356,25 € za služby), za nájom a služby riadne a Věas uhradil celú predpisanú
sumu.

. v dósledku opatreni prijatých Úradom verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou covlD-19 nebo|o
možné UžiVať predmet nájmu nájomcom od 10.3.2020 až do 27 -4-2o2'l-

. Vobdobí od 5.9,2019 do 10,3,2020 do uzavretia škól nájomca užíVal predmel nájmu spolu 28,75 hodin
Z uhradenej sumy Vyěerpal celkom 431,25€(ztohonájom215,63€, služby215,62€).

. počas uzavretia predmetu nájmu v dósledku protipandemických opatreni vznikol nájomcovi pleplatok
Za neodcviěených 10 hodín V celkovej Výške 281,25 € (z toho 140,63 € za nájomné a '140,62 za energie}.

. Nájomcovi bola vypočitaná za celé obdobie prenájmu vyplývajúceho ztohoto dodatku kzmluve
č, 4712019 suma za nájom a služby V celkovej Výške 28í,25 € (z toho 140,63 € nájomné a ,l40,62 € energie).
suma nájmu a služieb bude odpoóítaná zo Vzniknutého preplatku. Ne\rzniká povinnost'úhrady za nájom
a služby, lebo Vypočítané náiomné sa rovná préplatku zo zmluw 47I2o21.

1. ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené,
2. Tento dodatok, ktorý fuorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
3. súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom na dodalku,
4, Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoni,ch každý sa považqe za originál, Každá Zmluvná strana

obdrží jedno Vyhotovenie dodatku,

v Bratis lave, oo^ /;.....]...!..l: !.:.. /

oruÁ ďror-n
na ě.3

3.1. Zo? 4

íiaditelka


