
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 054 0 36 43 12

(školský bufet v Základnej škole A. Dubčeka)

Zmluvné strany:

Prenajímater:
názov:
sídlo:

zpstúpený:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
starostkou Ing. Ivetou Hanulíkovou
603520
Prima banka Slovensko a.s.
1804 1 4300 1 /5600

d'alej len prenajímatel'

so súhlasom riaditel'ky Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova 62,
841 05 Bratislava
číslo účtu školy: 8618531002/5600
d'alej len škola

Nájomca:
obchodné meno:
sídlo:
zastúpený:
IČO:

Aurel Sava - ASGVelite s.r.o.
Mlynarovičova '16, 851 04 Bratislava
konatel'om Aurelom Savom
46124811

d'alej len nájomca

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákonníka, podl'a § 3 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov túto nájomnú zmluvua

Čl. 1. Predmet nájmu

1. Prenajímatel' je vlastníkom nehnuternosti - stavby na Majerníkovej 60 v Bratislave
so súpisným číslom 3045, na pozemku s parcelným číslom 1669/610, zapísanej na liste
vlastníctva číslo 4708 pre obec Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves. Stavba je
súčast'ou Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava.

2. Prenajmatel' prenajíma za d'alej uvedených podmienok nájomcovi nebytové priestory
vuvedenom objekte, konkrétne čast' vstupnej haly naprízemí pred vchodom
dt ah-tk dlh Ih87Ó'-T ' adhaosravovacie o ra tu spo a ovou poc ou , m . ento priestor 3e z voc stran
ohraničený póvodnými murovanými stenami, z dvoch strán bude nájomcom zabezpečené
namontovanie jednoduchej konštrukcie drevených priečok. Predmetné nebytové priestory
sú vybavené rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredne vykurované.

Čl. Il. Účel nájmu

Nebytový priestor sa prenajíma za účelom zriadenia a prevádzkovania školského bufetu.
Nájomca sa zavázuje predmetné priestory užívat' výlučne v rozsahu a na účel uvedený v tejto
zm-luve. Školský bufet poskytuje' doplnkové stravovanie a pomáha zabezpečovat' program
podpory zdravia pre žiakov šk61 vsúlade so školským zákonom asúvisiacimi právnymi
predpismi.
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Čl. Ill. Čas trvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že táto nájomná zmluva sa uzaviera na určitý čas od 1 5.2012
do 30.6.2017.

Otváracie hodiny sú v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 15:00 hod. okrem dní školských
prázdnin.

Čl. IV. Nájomné a d'alšie poplatky

1.

2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 42,00 €/m'-/rok, ročné nájomné je celkom
365,40€, slovom tristošest'desiatpát' eur a štyridsat' centov. Prenajímatel' si vyhradzuje
právo úpravy výšky nájomného jedenkrát ročne, a to podl'a oficiálnej miery inflácie za
predchádzajúci rok -zverejnenej Štatistickým úradom SR. Na takéto zvýšenie sa nevyžaduje
súhlas nájomcu.

Nájomné je splatné štvrt'ročne sumou 91,35 € do 15. dňa prvého mesiaca príslušného
štvrt'roka na účet vedený v Prima banke Slovensko a.s., číslo účtu 1804143001/5600,
variabilný symbol 0540364312.

Platby za energie aslužby vzmysle prílohy: Technický prepočet spotreby energií
sa nájomca zavázuje uhrádzat' štvrt'ročne do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrt'roka
na účet školy vedený v Prima banke Slovensko a.s., číslo 8618531002/5600, variabilný
symbol 0540364312. Prenajímater si vyhradzuje právo úpravy výšky poplatkov pri úprave
cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah a kvalita poskytovaných služieb aktualizáciou
technického prepočtu. Nájomca stakouto úpravou súhlasí. Nájomca sa zavázuje
spolupodiel'at' na uhrádzaní poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu uhrádzaním sumy
30,00 € štvrt'ročne do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrt'roka na účet školy vedený
v Prima banke Slovensko a.s., číslo 8618531002/5600, variabilný symbol 0540364312.
Upratovanie prenajatého priestoru a jeho bezprostredného okolia si zabezpečí nájomca na
vlastné náklady.

4. Nájomca berie na vedomie, že objekt nie je poistený.
5. V prípade meškania s platením nájomného a platieb za energie a služby je nájomca povinný

platit' prenajímatel'ovi príp. škole úroky z omeškania podl'a § 3 Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 87/1995 Z. z. v aktuálnom znení.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca prevezme nebytové priestory v póvodnom stave
a na vlastné náklady vykoná úpravy potrebné na ich riadne prevádzkovanie podl'a účelu
využitia uvedeného v čl. Il. tejto zmluvy v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi.

Nájomca prehlasuje, že je oboznámený stechnickým stavom predmetných priestorov.
Odovzdá mu ich osoba poverená riaditerkou školy.

Nájomca sa zavázuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podl'a čl. ll. tejto zmluvy.

Prenajímatel' je oprávnený požadovat' prístup do prenajatých priestorov za účelom kontroly,
či ich nájomca užíva v súlade s dohodnutým účelom využitia.

Nájomca móže prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému do podnájmu len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatera.

Nájomca sa zavázuje sortiment tovaru prispósobit' kupujúcim, najmá žiakom školy, v zmysle
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.
5kolský bufet plní úlohu doplnkového stravovania pre žiakov a zamestnancov príslušných
škól. Nájomca sa zavázuje podávat' ovocie azeleninu včerstvom stave, celozrnné
a cereálne výrobky, mlieko a mliečne výrobky, nápoje a prírodné št'avy bez konzervačných
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prípravkov a so zníženým obsahom cukru. Bude spcivpracovat' so ško!rív pri vých:ive detí
v oblasti zdravej výživy, pri osvojovaní si a upevňovaní zdravých stravovacích návykov,
obmedzí predaj sladkostí. Nebude predávat' jedlá s vysokým obsahom solí a tukov, nápoje
s obsahom kofeínu a chinínu.

7. Nájomca je povinný oznámit' prenajímaterovi potrebu opráv súvisiacich s poruchami
stavebnej konštrukcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihned' potom, čo sa
o nich dozvedel a umožnit' mu vykonanie týchto opráv.

8.

9.

Nájomca sa zavázuje vo všetkých ním užívaných priestoroch zabezpečovat' a plnit' všetky
povinnosti vyplývajúce z platných predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci,
o ochrane majetku, z hygienických predpisov a protipožiarnych predpisov a to v súlade
s predpismi vypracovanými pre celý objekt. Za všetky škody a ujmy na zdraví, ktorých
príčinou bude nedodržanie alebo porušenie týchto predpisov, zodpovedá vstanovenom
rozsahu nájomca.

Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy a udržiavacie práce, ako aj náklady, ktoré
by vznikli neprimeraným užívaním priestorov. Nájomca je zodpovedný za všetky škody
na predmete nájmu, ktoré spósobí, alebo ktoré sp6sobia osoby, zdržiavajúce sa v predmete
nájmu v súlade s pokynmi nájomcu alebo s jeho vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá
nájomca, odstráni na vlastné náklady nájomca, alebo uhradí prenajímaterovi v bežných
cenách.

10. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátit' predmetné priestory v stave, v akom
ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, prázdne a vymal'ované základným
náterom, pokial' sa s prenajímatel'om nedohodne inak. Nájomca sa zavázuje vypratat'
predmet nájmu v deň skončenia nájmu. Ak nájomca ku dňu skončenia nájmu predmet
nájmu nevypratal, prenajímatel' je oprávnený vypratat' nanebezpečenstvo a náklady
nájomcu veci, ktoré tam boli nájomcom alebo inou osobou vnesené, a tieto na jeho náklady
a nebezpečenstvo uložit' do úschovy.

1 1 . Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za kontrolovaný pohyb osób v objekte školy, ktoré sa
v predmete nájmu zdržujú s jeho vedomím. Zabezpečí, aby nebol rušený vyučovací proces
v škole.

(Il. Vl. Skončenie nájmu

1.

2.

3.

4.

5.

Nájom sa končí uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. Ill. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzt'ah zaniká:
a. písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami
b. odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákol'vek zo zmluvných strán nedodrží alebo

poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy
písomnou výpoved'ou z dóvodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov v dvojmesačnej výpovednej lehote

Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuje za doručenú
dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej
zásielky druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane,
dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej
strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.
Odstúpenie od zmluvy a skončenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ou nevylučuje možnost'
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením závázku
jednou zo zmluvných strán.

C.
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Čl. Vll. Záverečné ustanovenia

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskehozákonníka,Obchodného zákonníka, zákona č.116/1990 Zb. onájme apodnájmenebytových priestorov v aktuálnom znení .a d'alších právnych predpisov.
2. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy je príloha: Technický prepočet spotreby energií.
3. Prenajímatel' splnomocňuje nájomcu kvybaveniu dokladov potrebných kriadnemuprevádzkovaniu predmetných nebytových priestorov ako sú zmena účelu využitiapredmetných príestorov povolená príslušným stavebným úradom, rozhodnutie regionálneho

úradu verejného zdravotníctva a pod.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prenajímatel', jedennájomca, jeden riaditel'ka školy. Účinnost' nadobúda dňom nasledujúcim podni jej
zverejnenia na internetovej stránke prenajímatel'a.5. Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany závázné, aksú vyhotovené ako dodatok ku zmluve podpísanýzmluvnými stranami, alebo pokial'
vyplývajú zo zmien a doplnkov právnych predpisov.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá vtiesni za nápadne nevýhodnýchpodmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli. a na znak súhlasu ju podpísali.

Bratislava, dňa: 19. APR, 2012 Bratislava, dřia:

Prenajímatel':

Á)

?
%;!

%,'f: )

i'u
Nájomca:

Ing. Iveta Hanulíková
starostka

Q
konatel' ?'konatel'

Bratislava, dňa:

Súhlas riaditerky školy:

G3íq?,,,l :y?,
RN.ljr. Eleon5ara.Golaisov:

riaditel'ka školy
!==ae-
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Príloha

Základná škola Majerníkova 62 Bratislava
Budova Majerníkova 60

Technický prepočet spotreby energii

Prenajaté priestory
Nájomca
Prenajatá plocha

ELEKTRICKA ENERGIA
Spotreba elektrickej energie prepočítaná podra energetickej náročnosti spotrebičov
Mikrovlnka 1 ks x 700 W (10 min./deň)= 0,11 kWh/deň
Chladnička l ks x 300 W x 2 hod. = 0,60 kWh/deň
Osvetlenie lksx 60Wx2hod. =0,12kWh/deň
Varič s 1 platničkou 1 ks x 700 W x 1 hod. = 0.70 kWh/deň

1,53 kWh/deň

: školský bufet
: Aurel Sava, Mlynarovičova 16, 851 03 Bratislava
: 8,70 m2

1,53 kW x 20 dní = 30,6 kW
30,6 kW x 0,1904 €/kWh = 5,83 €
Náklady za spotrebu elektrickej energie na 1 mesiac 5,83 €

TEPLO

Rozpoěítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie
'Údaje o objekte rozpoěítavania sú:
a) objekt zúčtovania Základná škola A. Dubčeka Majerníkova 62 Bratislava
b) identifikácia zdroja tepla dodávater tepla Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalska 21/A

829 05 Bratislava

c) podlahová plocha
obostavaný objem
ZŠMajerníkova60 35178,153m3
ZŠMaierníkova62 38540,036m3-bazén300l,315m3
spolu 70 716,874 m3
obostavaný objem
bufet 8,70 m' x konštrukčná výška 3,25 m == 28,275 m3
objednané množstvo
2 048 480 kWh x O,0434 + 20 % DPH = 106 684,83 €
regulačný príkon
386,5056 kW x 1 66,3595 €/kW ,+?,, 20 % DPH = 77 158,65 €

183 843,48 €/rok
Z fakúr sú odpočítané celoročné náklady na prevádzku bazéna.
bazén
2485 GJ x variabilná zložka 277,7778 kWh = 690 277,83 kWh
690 277,83 kWh x 0,0434 €/kWh + 20 % DPH = 35 949,67 €
2485 GJ x regulačný príkon 0,05241 kW = 130,23885 kW
130,23885 kW x 166,3595 €/kW + 20 % DPH = 25 999,76 €
rocné náklady na prevádzku bazéna 61 949,43 €
Celkové náklady odberový diagram 183 843,48 €
odpočítanénákladybazén iii - 61949,4?3€
ÚK+TÚV 121894,05€



rríloha

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podl'a obostavaného objemu
(rozdielna konštmkčná výška jednotlivých miestností, triedy,telocvičňa)
sa postupuje podra § 5.
Náklady na dodané teplo na vykurovanie
sa rozpočítavajú konečným spotrebitel'om nasledovne:
N,,= N.S,,

s

N<S náklady pre konečného spotrebitel'a (€)
N náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítavania (€)
S celková podlahová plocha objektu (m3)
Sks podlahová plocha konečného spotrebitera -triedy (rn3)
Nks = 121 894,05 € . 28,275 m3

70 7?6,874 m3
N?, = 48,74: 12 = 4,06
Náklady za spotrebu tepla na 1 mesiac 4,06 €

VODNÉ

Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Z.z. položky V. zariadenia
poskytujúce občerstvenie bod 17, podl'a ročných smerných čísiel ukazovatel'ov spotreby
vody.
Spotreba vody na 1 zamestnanca ročne 30 m3
30 m3 : 10 = 3 m3

3 m3 x vodné 1,0927 €/ m3s DPH = 3,28 €
Náklady za spotrebu vodné na l mesiac 3,28 €

STOČNÉ
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Z.z. položky V. zariadenia
poskytujúce občerstvenie bod 17, podl'a ročných smerných čísiel ukazovatel'ov spotreby
vody.
Spotreba vody na 1 zamestnanca ročne 30 m3
30 m3 : 10 = 3 m3

3 m3 x stočné 1,0836 €/ m3s DPH = 3,25 €
Náklady za spotrebu stočné na 1 mesiac 3,25 €

VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
Náklady prepočítané z faktúr
Ol/2011 184,OO€
02/2011 165,60€
03/2011 184,24€
04/2011 178,02€
05/2011 184,24€
06/2011 178,02€
07/2011 184,24€
08/2011 184,24€
09/2011 178,02€
10/2011 184,24€
1l/2011 178,02€
12/2011 184,24€
spolu 2 167,12 €



Príloha

2167,12 € : podlahová plocha 10 474 m2 = 0,21 €/ m2
0,21 €/ m2 x prenajatá plocha 8,7 m" = 1,83 €
1,83 € : 12 = 0,15 €
Náklady za vody z povrchového odtoku na l mesiac 0,15 €

Náklady na energetické médiá na 1 mesiac :
elektrická energia 5,83 €
teplo 4,06€
vodné 3,28€
stoěné 3,25 €
vody z povrchového odtoku O,15 €
spolu 16,57€

V Bratislave, dňa 04.04.20l2Vypracov'ala: Řatarína Barboríková , Stredisko služieb škole ;7 ?'-
Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia



MESTSKA CAST BRATISLAVA - KAR',OVA VES
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Základná škola Majerníkova 62 Bratislava
Budova Majerníkova 60

pktua0zovany t?????ecbmck?y ?eyBeet??qotrebyener?gn
l)rer'iqjaté pricslc'ir>r
-Náfy'»rnca.
Ftenciiatá plíx:.ha

: školský bure(
: At'irel Sava, ]vHynarosócova ló 85 'l O.'í Bratislava?
: 8,70 Ikl=

ELEKTRICKÁ ENERG?A
aákl;idy z,a spoti'eirxi elektriekqj energie l'»repcičíl?ané z ckoiicii'nicky opxáví-icriýe?i ryáklac.lov
Z vyúčtovac;i f?akti:iry číslo 3 120064639 za rok 20 I2 od doíMvatei'a elektriny Energetické
centi?iin'i a.s. číslo odbernóh«-y íniestí-i 24ZZS.5 .( 97872000J nicria celý ol2je.kt A,4aje'í'níkova 60
Rečné riáklady za cc}ý ebjekt 9 2.49,a.30 í=2 :q DPí4: 46 ! 60 k-Wh ce'ký ebjekt=O,20C)4 (:./i?:-SVh
Spotieba elektrickej energie pí epočítaná pcidl"a ericrgctickej x-iáročri«'»sti spotrebňčaíi
Mikrovlí-ika lksx 700W(]Oy-nin./dcii)-0,]lk?Wi'í/deří
C:hiadnička í ks x 300 W x 2]iod. = 0,60 kWl-i/dcň
(-')svel'lenie lk.sx 60Wx2hod. oO,12kl,'Vi'i/deň
Varič, s.l platničkoci ] k> ?x?? ICiO W X l hod. , 7 ('),70 kWhlí?.eť3

1,53 kWhh?lcň

i,53 kl,V x 20 dni = '.'i0.6 kW
30 6 í<W x O,2004 (€/k'9}'l'x = 6,kl; €
'raJáklí:u3y za spctreb'í.i elekttiekej e'nergie na i mesiac 6,ll't (:

'TEPI,O
Metrologicky i.??»sicre.rxý .i'nerač. tepla uii'íiestnený 1/ o«?iovzdávace3 sla.nici tt4-da si objekleZŠ Majernikova 62 mci'ia spotrcbi.i tcpla ria vfyk?irovai?iie objektu ť;4ajeí'níko'va 60
výrobrié číSl(.?') 629i =/79/2008
Nameraná spolreha lia ineračí tepla
J'EINI?!ú:11' 2012 53 8,50 GJ
Február 2.012 144,20 (??.í
l'Atree 2012 0,00 G-.í
Apríl 20 12 ! 2..,40 G.l
!'víáj 20 í2 0.00 GJ
J'ún 2012. 0,00 GJ
.)i?.il 2012 0,OC) Cj'i
Aií g'íj s c 2() 'í? 2. O , O O (-? ? !
Scptei'nber 2012 0,00 GJ
Októbe.r 20 i:2 .200 ,00 GJ
Noven'ibeia 2012 480,90 Gj
í7'ppe3a!. ?? 63??9,80 pJ
Spotre!.:»atcpl;i: 7'.6k5,80('r.l
Náklaclyii;idoclávl-:íy.tepíariavyk?irovanícCí52.i0,66€:o486,54rti-' 10,05€F/u'i2
10,0-'5 (:/m? X 8.,70 in2(but?et.?) = 37,=14 : l 2 = 7,25) 'e

Náklaďy Z::t spotrcbu tepJa ria J rriesiac 7,'29 ť



I%'llES'Í'N  URAD MESTSKE,T CASTN
BRÁTISI,AX7A - KAR[,OVÁ VES

!'sJámest'te sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4-

Yjoporí-x':.ere

-/?illrel Sal'a
Mí-ynmeí'-ň;'f:ova 16
8.)1 Ua'a3 Biiaa'Cislaya

Vaše čisle Naše. čísiú
K ?y' 7 ,Qo 0/ al 6 ( )i'2 7, .%a-; 5 / :.:'. Ol. '3 / Fl [?s

Vy!:irivuje./lii'ika
Bai-boríková KJai-ína/
{,?'2/í50'4 5,g 1,:,1
katarina.barborikoo,ía(:kai'lovaves.sk

Bi'atislaya

13.022013

X/ B<2
Zasiat'ii:

l'- (IUV(:)dll ZV:)a":Cl-ieJ SpOll'eby energxi" V ObJCl<.'t!el Ma}ernik,o'i'a 60 a Z'!/ š"erx'hi Cíeil tepla,.
VOd1'ké St-Očlle Ila rOk 20 ]? 3 V'ám ',I- pTíl.Oh.e z.asielame /'ikítla?.lZO-íiul)' te(J:ullCký piaepOčet ener)glí
za ce:lý prcdmel íiáji'ru?i s účinno<it'ou od I.'í 201 3.

Q -" .,-ú u(.lo!.1

/

J!-3-Dr. R-astislav 'Jclče:k
pí'eďt'iosta

.P l-1 j,Cíh'l :
lx Aikti.íali?z.oavaný rechriieký prepočet =i-iergií za bufe't v o'i2jekte Iv'ía)errtíkovii 60
IX ?Ak'l:í?íallíZOvallý teehmeký pTep(Á;CT energjí ':';a b'afet :.o cib3ekte Majet'níkova 62
'Na vedoínie:
Zák-ladi'tá škoba Alexaíici-ra Dubčeka Ma3e.x'r»íkova 62, 841 05 Bratísiava
Refe'rát podrtikatel'skýCl't čii'inOstí, obehoďnýeři Sli.i':'.ieb a ríebytovýCh p'rieStorov

Teiefoo
O'2./o542 :'i44 I+'

p 3.>,a

0 2. í 6 :) 4 2 (:l 4 ó O
Banko'ííí5 spojcí-iie
180'A4300'irl5600

I ':-?: '-'aa'
ó0.'3 5:z0

E rnail

i-aStlS la'i". Ve ICC. k (241kar ÍO %'aVe.'+ .SÍri

raa>yí .%.,{:)- y :) ':ay : :-"'-'J-a i.+'- -



170DNÉ
l'%-e:počei -vo«:?s,i je v-.1ipracovaný v zi'iiysie vyhiášky č.397/2.OOJ3 Z.z. položky '=!. zciriaďenia
poskytuoucc ohcerstveriie boď l'7 podl'a uicns,iclt siií,í-iiy« tl I"ll',Il-( (,Q3,olr,)(-,J',),i c,p@telyy
vody.
:a)'pOtl.'(,bžl VOd.}' ri-a. 'i zaí'.íicStn.íinCa- i'O(jle 30 rn:3
3(') Irl.3 : 'la?. -'- a;i,,5 l)-)'3
?..,5. m' x siodné l,i082 €/ i'nF's r'.)})H - '2,77 í:'
'Náldady ;í.ty spotrelyu ví.'»dné Ilí:l í- i'ní:=;i+ic fi,','í ya

STO(")NÉ
Prepočet vody je vypíaaeovaiiý -v ;:i'nysle vyhlášky č 39-//2003 z'.,z, polc'tk)r V. zariactaíiia
p«)skytllJ'uee obee't".itvei'»ie la.)OCI 'i-'17í, .pOl:Jr'2í l'OCí'i.)'Cťl Sl'llCl-flÝCll 'žiaSiei i?tka.zovat.'el?'ov sp(+('xae'b)"
','OÓ'l.
S' p()trel:ía 'v'O(h na ] Zal-nesulanc'a. l'.OCíl(: 30 rrx3
30 ?TI' : '12 ?- 2.,5 1.-l')3
').,5 n'i" x stočné 1,086í (-:/ nTh-'S T-)l)Ji = 2,-/2. (í'
NáklaJy :,í.a spon ebtt stočrié na 'í inesía.e 2,72 €

VODY Z l)O'!'RC:H«-..)VF,'l-iO O?)'I'OKU
Jani.iárď?ecet'i'ttíer20l2 249:.i,05t':6486,5zii'í?I=0,.18(:'/i-o?
0,'38 €/ín2 x 8,70 m2(bufe0 = 3,31€ :12 o 0,28
Nákiad y za voc.l?->r z pctvrclío'í.očbcí cidtoki í t'ía l mc::íi>ie O,28 'ťl

Nákiady na energetmcké médiá na ) mesiac :
elektrieká eiiergia 6,13 €
teplo 7,29€
voďné 2,77€
stočné 2,72€
YO(IY Z poyilehoy?itoku, .??,.0 2g ďr.
spolu 19ií.)(',

-sJ Bratislav-e, cíúa 1 3 .02.20i3
'I>ipracc?'ísia.la: Ka.ta?ríria r3a'i?borihová SCrectiske služieb škole r

Mar(a hivkcisMsová, vectij?ca škí-ílskt5i'ic» <)cl?d61(:riia




