
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEIjNOST|
uzatvorená podl'a § 663 a nasl. zákona č.40h964zb. oběianskeho zákonníka

é. 3112021

(d'alej len ,zmluva")

medzi
zmluvnými stranami;

Prenajímatel': základná škola l, Bukověana 3, 841 08 Bratislava
so sídlom: Bukovčana 3,841 08 Bratislava
tčo: 3í780865
štaiutárny orgán: Mgr. Renáta Balogová, riaditerka
lBAN:
VýdaVkoVý rozpoětový úěet |BAN : sK64 1100 0000 0026 2882 o2'l4
príimový účet |BAN ; sK83 1100 0000 0026 26a4 4079

(d'alej len,,Prenajímatel"')
a

Nájomca:
so sídlom:
zapísaný:
lco:
štatutárny zástupca:
bankové spoienie:
lBAN:

šimkovič Team oz
Bridlicová 5576/3, 84l 07 Bratislava
v Evidencii oběianskych združení
53í í4043
simona Šimkovičová
Tatra banka
sK25 lí00 0000 0029 í884 9170

(d'ale] len,,Nájomca")

Zmluvné strany prehlasujú, že nájomca pred podpisom tejto zmluvy bol informovaný V zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ ó,

20161679 o ochrane fyzických osób pri spracúVaní osobných údajov a o Vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje
smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajoV) (d'alejlen,,nariadenie GDPtl") a zákona 18l2o18 z,Z, o ochrane
oSobných údajov V Zákonom Stanovenom rozsahu na úče| uZatvorenia a plnenia nájomnej zmluvy, Nájomca podpísaním tejio
Zmluvy súčasne dáVa Súhlas prenajimatel'ovi na spracovanie jeho osobných údajoV za účelom Uzatvorenia ná.iomnej zmluvy,
Tento súhlas platí po dobu platnosti Všetkých nárokov VyplýVajúcich V Zmysle platných práVnych predpisov z tejio zm|uvy
a počas doby. po ktorú je prenajímatel'pcvjnný tento dck|ad erch Vovai v súlade so zákonom,

čl. l.
Predmet zmluvy a účel nájmu

1, Prenajímatel' je Vlastníkom nehnuteInosti evidovanej na LV č, 2328, Vedenom okresným úradom BratiSIaVa,
Katastrálnym odborom, pre okíes Bratislava IV, obec BA-m,č, DeVínska NoVá Ves, k,ú, Devínska NoVá Ves, a to budovy
označenej ako,ZŠ BUkovčana 3, Bratislava",

2 Zduvné Strany sa dohodli, že predmetom nájmu bude krátkodobý dočasný nájom nebytového priestoru časti budovy
Zš Bukovčana 3 V rozsahu - malá telocvičňa, pristupová cesta a sociálne Zariadenia V budove ZS
Bukovčana 3, (d'ale] ako,,Predmet nájmu"),

3, Nájomca podpisom Zmluvy súčasne Vyhlasuje, že mu je súčasný stav Predmetu nájmu známy a V takomto Stave ho
do docasného uživania preberá,

4, Nájomca sa zaváZuje, že bude predmet nájmu užívať Výlučne na dohodnutý úče| a to na špoňovú činnosť- bodylvork
a zavázuje sa za predmet ná]mu Zap|atit' dohodnuté nájomné podl'a č|ánku lll tejto zmluvy.

čl. tl
Vznik, doba a ukoněenie nájmu

1. Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 2,9,2021 do 21.12.2021 V Utorok a štvňok V čase od 19:00 do 20:00
hod, t,j,2 hod, /týždeň, ce|kovo 3í hodín.

2 Nájomný pomer Sa ukončuje:
. up|ynutim času, na ktorý bol do]ednaný;
. písomným odstúpenim od zm|uvy z dóVodov Uvedených V ods, 5 a 6 tohto č ánku zmluvy, pričom účinky odstúpenia

nasiávajú dňom jeho doručenia zmluVnej strane,
. písomnou 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 začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručeni výpovede,

4, Prenajímatel'je opráVnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóVodov:
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ak nájomca napriek plsomnej VýzVe užíVa predmet nájmU takým spósobom, že prenajímatel'ovi Vzniká škoda alebo mU
hrozi značná škoda,
ak na predmete nájmu vykonáVa bez súhlasu prenajímatera zmeny, V dósledku ktorých prenajímaterovi Vzniká škoda
alebo mu hrozí značná škoda,
ak nájomca hrubo porušuje napriek ústnemu alebo pisomnému upozorneniU Verejný poriadok,
ak nájomca o Viac ako 10dní mešká so zaplatenim nájomného alebo úhrad za dodávku médii, ktor}ich poskytovanie
je spojené s nájmom,

Nájomca je opráVnený od zmluvy odstúpť, ak je predmet nájmu V stave nespósobilom na obvyklé užívanie.

V prípade odstúpenia odzmlUvyje nájomca povinný Vypratáť predmet nájmu do 2 kalendárnych dn í ododňadorUčenia
odslúpenia od zmluvy a odovzdať ho V stave, V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, Nájomca je
povinný nahradť škodu, ktorá prenajímatetovi z dóvodu odstúpenia od zmluvy podl'a bodu 5, vznikla.

Nárok prenajimatel'a na úhradu nákladov za služby spojené s užíváním prédmetu nájmu za čas plynutia Výpovednej
doby nie je výpoveďou dotknutý. V pripade odstúpenia od zmluvy má prenajlmatel nárok na alikvotnú časť mesaěných
nákladoV na služby spojené s užíVaním predmetu nájmu do dňa účinného odstúpenia,

Nájomca v pripade 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, pričom k tomulo okamžiku tálo zmluva zaniká, odstúpenie od tejto zmluvy sa Však netýka nároku na
náhradu škody Vzniknutej porušením zmlUVy, nároku na zmlUVnú pokutu a ani iných zmluvných ustanovení, ktoré majú
podl'a Vóle zmlUvných strán alebo Vzhl'adom k ich povahe trvať i po ukončení zmluvy.

čt. ttt.
Výška, spósob platenia a splatnost'úhrady za nájom a za služby spojené 8 predmetom nájmu

Nájomca zaplati prenajímaierovi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 2í7,- €.

Nájomné je stanovené dohodou v zmysle schváleného sadzobnika ,,lV]inimálnych sadzieb prenájmov za nebytového
priestory Zs na ,1 hodinu" platné od 1o.'lo.2o12 Vo Výške 3,- ghod., spolu g3,_ € za celkovú dobu nájmu.

Nájomca sa zavázuje uhradiť platby za služby (teplo, voda, elektrická energia), Výška a rozpis platieb 2a služby
vychádzajú z technického prepočtu spotreby tepla, Vody a elektrickej energie a sú určené Vo Výške 4,_ €/hod,, spolu
124,- € za @|kovú dobu nájmu.

4. Úhrada za nájom Vo výškě 93,oo € je splatná do í5 dní odo dňa prevzatia nájomnej zmluvy zo strany nájomcu,
Nájomca ju uhradí bezhotovostným prevodom na účet vedený v Tatra banke na čislo účtu :
lBAN: sK83 í í00 0000 0026 2684 4079.

t]hrada za §lužby vo výške l24,- € je splatná do 15 dní odo dňa prevzatia nájomnej zmluvy zo strany nájomcu,
Nájomca iu uhradí bezhotovoslným prevodom na účet vedený v Tatra banke na číslo účtu:
IBAN:SK64 í l00 0000 0026 2882 0214.

Ak nájomca neuhradí nájomné, alebo úhradu za slUžby spojené s Uživaním predmetu nájmu, V lehote ich splatnosti, je
prenajimateť oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu Vo Výške 0,05 o/a z dlžnq sumy za každý i začatý deň
omeškania; týmto nie je dotknutý nárok prenajimatel'a na náhradu škody V rozsahu, V akom nie je krytá zm|UVnoU
pokutou.

7, Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel je opráVnený jednostranne zmeniť nájomné a Výšku platieb za služby
spojené s Užlvaním predmetu nájmu V nasledovných pripadoch:

a/ ak dójde kzv,ýšeniu sadzby ná.iomného, schválenej uznesenlm miestneho zastupiterstva mestskejčasti Bratislava
- Devinska NoVá Ves,
b/ ak dójde k Zmane Výšky cien za služby spojené s uživanim predmetu nájmu.

Nájomca výslovne súhlasí s práVom prenaiímatera jednostranne zvýšiť nájomné a úhradu za služby spojené s
užíVaním predmetu nájmu podl'a tohto odseku. Zmenu Výšky nájomného a úhrady za služby spojené s užívanim
predmetU nájmu prenajimatel' nájomcovi pisomne oznámi,

čl. lv
PráVa a povinnosti prenajímatél'a

Prenajimater Vyhlasuje nájomcovi, že predmel nájmu je spósobilý na jeho Užívanie,

Prenajímatel' je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na jeho obvyklé UžíVanje a V tomto
stave ho na svoje náklady Udržiavať.
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Prenajímate|' sa zauázuje zabezpečovať riadne plnenie S|užieb spojených s užíVaním predmetu nájmu, Prenajímatel'
nezodpovedá nájomcovi za Výpadok dodáVky služieb spo]ených s užíVaním predmetu nájmu, pokial' takýto stav
nezav]ni], Ná]omca nemá práVo si z takéhoio titu]u nárokovat'náhradu škody alebo Zl'avu na nájomnom,

V prípade, že nájomca neuhradi nájomné, a|ebo p|atbu za služby spojené S užívanim predmetu nájmu V stanovenej
lehote, nie je prenajimatel' povinný Zabezpečovat' riadne plnenie sIužieb spojených s užíVanim predmetu nájmU,
V takomto pripade nemá nájomca nárok na náhradu škody od prenajímatel'a, ktorá mu V súVislosti s neposkytovanim
Služieb spojených s užíVanim predmetu nájmu Vznikne.

Plenajímatel' je počas trvania nájmu opráVnený VykonáVať potrebnú kontrolu predmetu nájmu V sprievode najomcom
poverenej osoby, ak o to prenajimatel' Vopred požiada, a ak sa požadovaná kontrola uskutoční V čase, kedy nájomca
L]žíVa predmet nájmU,

Plenajímatel' nezodpovedá Za akékolvek poistné udalosti Vzniknuté na Veciach a Zariadeniach nachádzajúcjch sa
V predmete nájmu a za škodu na zdraví spósobenú osobárn, ktoré sa V predmete nájmu nachádzajú so súhlasom alebo
Vedomím nájomcu,

Prenajímatel'sa zavázuje V zmysle práVnych predpisov VykonáVať revízie, prehliadky, Skúšky a kontroly Vyhradených
technických Zariadení V nebytových priestoroch,

Zástupca prenajímatel'a je povinný pred každým vstupol],] nájomcu skontrolovat' StaV predmetu ná.jmu a špoňových
zaliadeni za účasti nájomcu, odovzdat' mu predmet náji],]U a špoňových zariadeni a po Skončeni Užívania V určenom
čase ptevziat od nájomcU predmet nájmu a špoňových Zaliadeni V nepoškodenorn stave, čo potvrdia zmluvné strany
svo]imi podpismi, že predmet nájmu bol prevzatý a Vrátený V nepoškodenom stave V protokole o odovzdani prevzati
predmetu nájmu a špofloVých zariadení,

V prípade, že zástupca prenajimatel'a zistí, že predmet nájrnu bol poškodený alebo bolo poškodené športové zariadenie
nachádzajúce sa V predmete nájmu, zástupca prenajímatel'a 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 nachádzajú so
súhlasom nájomcu

čl, v
PráVa a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný zaplatiť prenajímatel'ovi nájomné a úhradu na služby spojené s užlvanim predmetu nájmu
za podmienok Uvedených V článku lll tejto zmluvy.

Nájomca je povinný UžíVať predmet nájmu len na dohodnutý účel uvedený V článku l, tejto zmluvy.

Nájomca sa zavázuje umožniť prenajímatel'ovi Vykonať kontro|u predmetu nájmu V súlade s článkom lV, ods 5 tejto
zmluVy a na Vykonanie kontroly poSkytnút prenajímate|'ovi VšetkU súčinnosť,

Nájomoa je povinný Udrž avat predmet ná]mu V stave V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
Nájomca je povinný uhrádzať náklady Spojené s obvyklým udržiavaním a drobnými opravami predmetu nájmu bez
nároku na ioh kompenzáciu od prenajímatel'a, Zmluvné strany Sa dohodli, že pre posúdenie, čo sa rozumie drobnými
opravami a bežnou údržbou, sa podporne použijú ustanovenia nariadenia Vlády SR č, 8711995 z.z., ktonim sa
VykonáVajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka, za drobné opravy a bežnú údržbu sa budú považovať
i opravy a údržby neuvedené V nariadení Vlády, pokial' jednorazový náklad na ich Vykonanie nepresiahne čiastku 50,-
EUR,

Nájomca nemóže Vykonať akékol'Vek stavebné úpravy a opravy predmetu nájmu okrem drobných opráV podl'a tohto
článku bod 4,

Nájomca ]e povinný dodržiavať záRon č. 12412006 Z.z, o bezpečnosti aochrane zdrauia pli práci Vznení neskoršich
predpisov zákon č.314l2oo1Z,z. o ochrane pred požiarmi V znení neskorších predpisov, predpisy na úseku ochrany
Zdravia l'udí, ako aj na úseku prevádzkovania športových zariadení,

Nájomca nie je opráVnený prenechať predmet nájmu alebo jeho čaSť do d'alšieho podnájmu alebo dispozície trete]

osobe, ani previesť Všetky alebo niektoré svoje práua a|ebo závezky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

Nájomca Zodpovedá prenajimatel'ovi V Celom Tozsahu za činnoSt'tretej oSoby, ako keby predmet nájmu alebojehočasť
uživa sám

Nájomca Zodpovedá Za pripadné škody alebo poškodene Vzniknuté pri nespráVnom užíVaní predmetu nájmu a
špoňových zariadení a za škody spóSobené neplnením Zákonných alebo zmluvných povinnosti a to iV pripade, ak
ško(]a bola spósobená tret'ou osobou, ktorej urnožn]| prístup do predmeiu nájmu, Nájomca zodpovedá iza škodu, ktorá
VZnikne na majeikU tretich osób, ktorú spósobi sárn alebo ktorá bola spósobená tretímiosobami, ktor}rm umoŽnil prístUp

k predmeiu náimu,

Nájomca nemóže na predmet nájmu Zr]adit'záložné práVo, alebo tento inak zat'ažit',
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1 . Pred predmetom nájmu a v predmete nájmu je nájomca povinný udržiavať čistotu a poriadok,

čt.vr
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

,1. odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu a športových zariadeni v dohodnutých časoch sa Uskutoční formou
písomného protokolu, ktoný zmluvné strany podpišu aVktoíom bude Uvedený stav predmetu nájmu a športových
zariadení,

V pripade, že zástupca prenajimatera zislí závady alebo poškodenia predmetu nájmu alebo športo\^ých zariadení zo
strany nájomcu alebo tretej osoby, Vyhotoví sa dohoda o spósobe náhrady škody.

čl. vll
prechodné a záverEčné ustanovenia

Pokiar nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre nájom nebytov,ých priestorov prislušné ustanovenia zákona č,
11611990 z.z. o nájme a podná.ime nebyto\^ých priestorov Vzneni neskoršich predpisov, oběianskeho zákonníka
a iných Všeobécne záVázných právnych predpisov sR, ktoré upravujú práVne vž'ahy vzniknuté podla tejto zmluvy,

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné áIebo sa stane neúčinným, takáto neplatnosť alebo
neúěinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť d'alších ustanovení zmluvy alebo zmluvy samotnej,
V takýchto pripadoch sa zmluvné strany zavázujú nahradiť takéto ustanovenie novým znením tak, aby bol zachovaný
účel sledovaný uzavretim zmluvy a tento bolV súlade so Všeobecne záVáznými právnymi predpismi. Do prijatia nového
znenia dotknutého ustanovenia sa pre daný Vzťah použijú také ustanovenia Zákona, ktoré ho upravujú najbližšie.

zmluva o nájme je Vyholovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktoďch prenajimatel' obdrži jedno (1) a nájomca 1 (jedno) jej
VyhotoVenie.

Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len na základe dohody zmluvných slrán formou písomného dodatku k zmlUve

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečílali, že bola Uzatvorená po vzájomnom prerokovani
podra ich slobodnej vóle, určite, Vážne, nie v tiesni a ani za nápadne nev,ýhodných podmienok,

Zmluvné strary sa dohodli, že bez zbytočného odkladu oznámia druhej zmluvnej strane akékol'Vek zmeny V údajoch
uvedených V tejto zmluve, naimá zmenu adresy, obchodného mena, právnej formy podnikž,,lia, baílko:lého spojr;lia.
a pod.

zmluvné strany sa dohodli, že povinno§ť doručiť pisomnosť podl'a zmluvy sa považujé v konkrélnom píipade za splnenú
dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutim túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostrednictvom
poštového podniku Vráti doručovaná zás]elka ako nedoručená alebo nedoručiteíná z akéhokolvek dóVodU, považuje sa
takáto zásielka za doručenú dňom jej Vrátenia adresátovi. Účinky doručenia nastanú aj Vtedy, ak príjemca písomnosť
v odberne,i lehote nevyzdvihne alebo je.i prevzatie zmarí; v tomto prípade sa zásielka považuje za doručenú dňom jej
Vrátenia adresátovi. Pre doruěovanie je rozhodná adresa zmluvných strán uvedená V záhlaví tejto zmluvy alebo iná
adresa, ak bola druhej zmluVnej strane pisomne oznámená

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpi§u zo strany obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na Webovom sídle prenajímatela podl'a § 47a ods, 1 zákona ó.40l1964 z.z. občianskeho
Zákonnika v spojenís § 5a ods, 6 a 9 zákona č. 21112000 z.z. o slobodnom prislupe k informáciám,
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V Bratislave dňa / ? 742 /
za prenajimatela:

Mgr. Renála,tsalogová, riaditetka

V Bratislave dňa 02. Of.2122a

za nájomcu:
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