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DoDAToK č. 9 K ZMLUVE č. sltzota o NÁJME NEBYTo\aýcH PRlEsToRoV
uzavretá v zmysle §3 a d'alších, zákona ě, íl6/,|990 zb. V znení ne§korších predpisov, o nájme a podnájme

nebytových priestorov medzi

P_renajímatel'om i základnou školou Ul. l. Bukovčana ě.3,84í 08 Bratislava
lco: ], 3í780865
otč: -2020968675

Štatutárny orgán :. M9ř. Renátou Balogovou, riaditel'kou ZŠ
Bankové spojénie : Tatra Banka, a. s. Bratislava
VýdaVkoVý rozpočtóvý Účet: lBAN sK64 1100 0000 0026 2882 0214
príjmový úěet: |BAN SK83 1100 0000 0026 2684 4079
(d'alej len,,prenajimatel"')

a

Nájomcom :

so sídlom ;
Bankové spojenie :

číslo účtu :
tčo;
otč;
zastúpená:
(d'alej len,,nájomca")

súkromná základná umelecká škola
lva,

,0

uzatyárajú

tento dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov:

Na základe čl, lV, odst 3, sa zmluvné strany dohodii na týchto zmenách a doplnkoch zmluvy:

1. čl, lll. odst, 1 sa dopiňa podl'a aktuálne predIoženého rozvrhu hodín V prenajatom priestore nas|edovne;

Prenajatý priestor bude nájomca užíVaťV období od 6.9.2021 do 25.10.2021 VždyV pondelky V čase od 14:00 hod,
do 1B:00 hod. 4 hod,/týždenne, čo je Spolu 32 hodín,

z, Čl, lV, odst, 1. sa dopiňa podl'a aktuálne rozvrhu hodin pre prenajaté obdobie nasledovne :

- Výška celkového nájmu je V súlade s ustanovenim zákona č. 1811996 Z-z- a sadzobníka Ul\y'Z lvlČ Bratislava
Devínska NoVá Ves č.361412014 platného pre aktuálne obdobie 4,50 €/hod, - celkom 144,- €. Ztoho náklady
na služby spojené s nájmom sú 2,50 €/hod,, celkorn 80,- €., náklady na nájom 2,- €/hod,, celkom 64,- €.

- V dodatku č, 7 k Zmluve 54l20'l3 sa níomca zauiazal Uhradit'za celé obdobie nájomné a platby za služby
spo|u 684.- € (Z toho 304,- € za nájom a 380,- € za služby), Za nájom a služby riadne a Včas uhradil celú
predpisanú sumu,

- V dósledku opatreni prijatých Úradom verejného zdlavotníctva V súVislosti s pandémiou covlD,'19 nebolo
možné užíVať predmet nájmu nájomcom od 10.3.2020 až do 27.4,2021.

- Vobdobí od od 3,9.2019 do 10.3.2020 do uzavretia škól nájomca užival predmet nájmu spolu 88 hodín
Z uhradenej sumy Vyčerpa] celkom 396,- € (z toho nájom 220 - €, služby 176,- €),

Počas uzavrelia predmetu nájmu vzniko] nájomcovi preplatok v celkovej výške 288.- € (z toho '160,- €
za ná]omné a 128.- € za energie),

_ Vobdobi od 1a.5.2021 do 28.6.2021 bola čast' přeplatku vyěerpaná na zák|ade dodatku č,8 kzmluve
5412013 a tov celkovej Výške 144.-€, (z toho 64,- € za nájom, B0,- € za Služby).

- Nájomcovi bola Vypočitaná Za celé obdobie prenájmu VyplýVajúceho z tohoto dodatku č,9 kzmluve
ó, 54/2013 suma za nájom a služby v celkovej Výške 'l44,- € (z toho 64,- € nájomné a í40,62 € energie),
suma nájmu a služieb je odpočítaná zo Vzniknutého preplaiku, Nevzniká povinnost' úhrady za nájom
a služby, lebo vypoěítané nájomné sa rovná preplatku z dodatuku č.8 zmluvy 54/2013.

3- asobitné Etanovenie

Zmluvné strany Vyhlasujú, že nájomca V obdobi od 10,5.2021 až do dňa nadobudnutia účinnosti tohoto dodatku
k zmluve, užíVal predmet nájmu na zák|ade dohody zmluvných strán, a to za podmienok a V súlade s ustanoveniami
tejto zm|Uvy a zaplati dohodnuté nájomné a služby, Z uvedeného dóVodu sa zmluvné strany dohodli, že Vzájomný
Vzt'ah V období medzi 10.5,202,1 až do nadobudnutia účinnosti tohoto dodatku k Zmluve považujú Za nájornný
Vzt'ah podl'a tejto zmluvy a vzájomné povinnost] a nároky z tohio obdobia považUjú Za dohodnuté,



4. ostatné ustanovenia zmluvy ostáVajú nezmenené.
Tento dodatok, ktoíý tvori súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
súhlas s obsahom dodatku Vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpi§om na dodatku.
Tento dodatok je Vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoných každý sa považUje za oíiginál. Každá zmluvná strana
obdží jedno Vyhotovenie dodatku.


