ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEINOSTI
uzatvorená podl'a § 663 a nasl. Zákona č.4011964zb. občianskeho zákonníka
é. 5012022

(ďalej len

'zmluva")

medzi
zmluvnými stranami:

Prenaiímatel':
sídlom:
lčo:
štatutárny orgán:

základná škola l. Bukověana 3, 841 08 Bratislava
Bukovčana 3,841 08 Bratislava
3í780865

so

lBAN:

výdavkový rozpočtovlý účét|BAN
príjmový účet|BAN :

Mgr. Renáta Balogová, riaditel'ka

:

sK64 íí000000 0026 2882 0214
sK83 lí00 0000 0026 26a4 4079

(ďalej len,,Prenajímatel"')

a

Nájomca:
sídlom;
zapísaný:
lčo:
štatutárny zástupca:
bankové spojenie:
IBAN:
so

(d'alej len,,Nájomca")

Goodspoňs lnternational slovensko

Mikulášska 1,81101 Bratislava
V registri občianskych združení
30854610
Thomas Raymond Johnson
Tatra banka
sK3911000000002622836637

čl. l.

Predmet zmluvy a účelnájmu

1.
2.
3.
4.

je Vlastníkom nehnutelnosti evidovanej na LV č. 2328, vedenom okresným úradom Bratislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bratislava lV, obec BA-m.č. Devinska NoVá Ves, k,ú. Devínska NoVá Ve§, a to budovy
označenej ako,,ZŠ Bukovčana 3, Bratislava'.
Prenajímatel'

zmllJvné strany sa dohodli, že predmetom nájmu bude krátkodobý dočasný nájom nebytového prjestoru časti budovy
V budove zŠBukovčana 3, (ďalej
ako ,,Předmet nájmu").

ZŠBukovčana 3 v rozsahu - dve učebne, prístupová cesta a sociálne zariadenia

Nájomca podpisom Zmluvy súěasne vyhlasuje, že mu je súčasnýstav Predmetu nájmu
do dočasnéhoužívaniapreberá.

známy

a V takomto

stave

ho

Nájomca sa zavázuje, že bude predmet nájmu užívaťVýlučne na dohodnui|ý účela to na denný tábor pre deti
a zavázule sa za pledmet nájmu zaplatiť dohodnuté nájomné podla článku lll tejto zmluvy.

čl, ll

Vznik, doba a ukončenie nájmu

1.
2.

3,

4.

Nájomný pomer sa Uzatvára nadobu určitúod

25.7,2022do29.7.2022- denne

do íí:30hod., spolu v dvoch učébniach40 hodín.

V

dvoch uěebniach od07:30hod.

Nájomný pomer sa ukončuje;
up|ynutím času, na ktoný bol dojednaný;
písomným odstúpením od zmluvy z dóVodov uvedených v ods. 5 a 6 tohto článku zmluvy, priěom účinky
odstúpenia nastáVajú dňom jeho doruěenia zmluvnej strane;
písomnou dohodou zmIuvných strán ku dňu uvedenému V dohode;
Vtýpoved'ou z dóVodov uvedených V zákona č. '116l'1990 zb, o nájme a podnájme nebyto\^ých priestorov.
výpovedná lehota je í mesiac a začina plynúťod prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručenívýpovede,

.
.
.
.
.

Prenajímatel' je opráVnený od zmluvy odstúpiťz nasledovných dóvodov:
ak nájomca napriek písomnej VtýZve užíVapredmet nájmu takým spósobom, že prenajímatel'ovi vzniká škoda
alebo mu híozíznačná škoda,
ak na predmete nájmu vykonáva bez súhlasu prenajimatela zmeny, v dósledku ktoných prenajímaterovi vzniká
škoda alebo mu hrozi značná škoda,
ak nájomca hrubo porušuje napíiek ústnemu alebo písomnémuupozorneniu verejný poriadok,
ak nájomca o viac ako 10 dní mešká so zaplatením nájomného alebo úhrad
dodávku médií,ktoných
poskytovanie je spojené s nájmom.

.
.
.
.

za

Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak.ie predmet nájmu V stave nespósobilom na obvyklé užíVanie.

V pripade odstúpenia od ZmIuvy je nájomca povinný vypratať predmet nájmu do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia
odstúpenia od zmluvy a odovzdať ho V stave, V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, Nájomca je
povinný nahradiť škodu, ktorá prenajímatelovi z dóVodu odstúpenia od zmluvy podla bodu 5, vznikla,
Nárok prenajímatel'a na úhradu nákladov za služby spo,|ené s užíVanim predmetu nájmu za čas plynutia Vlýpovednej
doby nie je qýpoveďou dotknutý. V prípade odstúpenia od zmluvy má prenajímatel' nárok na alikvotnú časťmesaěných
nákladov na služby spojené s užívanímpredmetu nájmU do dňa úěinného odstúpenia.
7-

Nájomca V prípade ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou alebo odstúpenim od zmluvy nemá nárok na Vráenie
zaplateného nájomného.

odstúpenie od zmluvy V pripadoch vymedzených V tomto článku zmluvy je platné a účinnéjehJ doručenímdruhej
zmluvnej strane, pričom k tomuto okamžiku táto zmluva zaniká. odstúpenie od tejto zmluvy sa Však netýka nároku na
náhíadu škody Vzniknute.i porušenímZmluvy, nároku na zmlUVnú pokutu a ani iných zmluvných ustanoveni, ktoré ma.iú
podla Vóle zmluvných strán alebo vzhladom k ich povahe trvať i po ukoněení zmluvy.

článok lll.

Výška, spósob platenia a splatnost' úhíadyza nájom a za služby spojené s predmetom nájmu
1-

2-

3,

Nájomca zaplati prenajimatel'ovi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 120,-€.
Ná.iomné je stanovené dohodou v zmysle schváleného sadzobnika
sadzieb prená.imov za nebytového
'Minimálnych
priestory ZŠBukovčana 3 platné od 10,,l0.2012 vo výške í,oo €/hod.Za učebňu pre oZ, Spolu 40,- € za celkovú dobu
nájmu.

Nájomca sa zavázuje uhradiť platby za služby (teplo, Voda, elektrická energia, plyn). Výška a rozpis platieb za služby

Vychádzajú z technického prepočtu spotreby tepla, Vody a elektrickej energie a sú urěené vo výške 2,- €/hod,
za uěebňu pre oz , spolu 80,- € za celkovú dobu nájmu.

4-

lJhrada za nájom vo Výške 40,_ € je splatná do í 5 dní odo dňa prevzatia nájomnej zmluvy zo strany nájomcu. Nájomca
ju uhradí bezhotovostným prevodom na účetVedený V Tatra banke
na čísloúětU IBAN: sK83 1í000000002626844079.

5,

Uhraduza službyvo Výške 80,-€je splatná do 15 dníododňa prevzatia nájomnejzmluvy zo strany nájomcu. Nájomca
ju uhradí bezhotovostným prevodom na účetvedený V Tatra banke
na čislo účtuIBAN: SK64't100 0000 0026 2882 02'14.

6,

Ak nájomca neuhradí nájomné, alebo úhradu za služby spojené s užíVanímpredmetu nájmu, V lehote ich splatnosti, je
prenajímatel oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň
omeškania; týmto nie je dotknubý nárok prenajímatela na náhradu škody V rozsahu, v akom nie je krytá zmluvnou
pokutou.

7.

Zmluvné strany sa dohodIi, že prenajímatel' je opráVnený jednostranne zmeniť nájomné a \4ýšku platieb za služby
spojené s užíVanímpredmetu nájmu v nasledovných píipadoch:
a) ak dójde k zqýšeniu sadzby nájomného, schválenej uznesením miestneho zastupitel'stva mestskej časti
Bratislava - Devínska NoVá Ves,
b) ak dójde k zmene výšky cien za služby spojené s užívanímpredmetu nájmu.

Nájomca výslovne súhlasi s právom prenajimatel'a jednostranne zvýšiťnájomné a úhradu za služby spojené
s užíVanímpredmetu ná.imu podl'a tohto odseku. zmenu Výšky nájomného a úhrady za služby spojené s uživanim
predmetu nájmU prenajimatel nájomcovi písomne oznámi,

čl. lv

PráVa a povinnosti přenajímateía
1.

Prenajímatel Vyhlasuje nájomcovi, že predmet nájmU je spósobilý na jeho uživanie,

2.

Prena.iímatel je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na jeho obvyklé užívanie a v tomto
stave ho na svoje náklady udžiavat'.

Prenajimatel sa zavázuje zabezpeěovať riadne plnenie služieb spojených s užíVanímpredmetu nájmu. Prenajímatel
s užívanim predmetu nájmu, pokial'takýto stav
nezavinil. Nájomca nemá práVo siZ takéhoto titulu nárokovať náhradu škody alebo zl'avu na nájomnom,

nezodpovedá nájomcovi za Yýpadok dodáVky služieb spojených
4.

V prípade, že nájomca neuhradi ná.iomné, alebo platbu za služby spojené s uživaním predmetu nájmu v stanovene.i
lehote, nie je prenajímatel povinný zabezpečovaťriadne plnenie služieb spojených s užíVanímpredmetu nájmu.
V takomto prípade nemá nájomca nárok na náhradu škody od prenajímatela, ktorá mu
služieb spojených s užívanim predmetu nájmu vznikne.

V

súVislosti s neposkytovaním

V prípade, že zástupca prenajímatel'a zistí závady alebo poškodenia predmetu nájmu alebo športových zariadeni
zo strany nájomcu alebo tretej osoby, Vyhotoví sa dohoda o spósobe náhrady škody.

čl. vtl
prechodné a záverečnéustanovenia
1.

Pokial'nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre nájom nebytových priestorov prislušnéustanovenia zákona
č. 116/1990 z.z. o n{me a podnájme nebytovlých prieslorov V znení neskorších predpisov, občianskeho zákonníka
a iných Všeobecne závázných právnych predpisov sR, ktoré upravujú právne vzťahy Vznjknuté podl'a tejto zmIuvy.
Ak sa préukáže,že niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alébo sa stane neúčinným, takáto neplatnosť alebo
neúčinnosťnemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosťd'alšíchustanovení zmluvy alebo zmluvy samotnej.

V takýchto prípadoch sa zmluvné strany zavžujúnahradiť takéto ustanovenie novým znenim tak, aby bol zachovaný
účelsledovaný uzavretím zmluvy a tento bol v súlade so Všeobecne záváZnými práVnymi predpismi. Do prUatia nového
znenia dotknutého ustanovenia sa pre daný \rzťah použijútaké ustanovenia zákona, ktoré ho upravu.iú najbližšie.

Zmluva o nájme je Vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktoných prenajímatel obdrží jedno (1) a nájomca 1 úedno) jej
vyhotovenie.
4.

Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve

5.

Zmluvné strany prehlasujú, že si lúto zmluvu pred jej podpisom prečítali,že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovani
podla ich slobodnejvóle, určite, vážne, nie V tiesnia ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočnéhoodkladu oznámia druhej zmluvnej strane akékolvek zmeny v údajoch
uvedených v tejto zmluve, na.imá zmenu adresy, obchodného mena, právnej formy podnikania, bankového spojenia,
a pod.

7-

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiťpísomnosť podla zmluvy sa považuje V konkrétnom prípade
za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa V prípade doručovania
prostrednictvom poštového podniku Vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoruěitelná z akéhokolvek
dóVodu, považuje sa takáto zásielka za doruěenú dňom jej vrátenia adresátovi, Účinky doručenia nastanú
aj vtedy, ak príjemca písomnosť V odbernej lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie zmarí; v tomto pripade sa zásielka

považuje za doručenúdňom jej Vrátenia adresátovi. Pre doručovanie je rozhodná adresa zmluvných strán uvedená
záh|aVí tejto zmluvy a|ebo iná adresa, ak bola druhej zmluvnej strane pisomne oznámená.

V

8,

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zo strany obidvoch zmluvných strán a účinnosťdňom nastedujúcim
po dni jej zverejnenia na Webovom sídle prenajímatela podla § 47a ods. 1 zákona č. 4011964 z,z. občianskeho
zákonníka V spojení s § 5a ods, 6 a 9 zákona č.21112000 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Bratislave dňa

za

pre

2?q.

a 2)2?',,,,
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