
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 117 0 36 43 11

Zmlrivné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava - Karloya Ves

Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulfkovou
IČO: 603520
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímatel')

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

Nájomca:

(d'alej len škola)

CENTRUM NADANIA, n.o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
zastúpená: Mgr. Martinou Mátychovou, PhD.
IčO: 37924745

(d'alej len nájomca)

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákonníka, podl'a FS) 3 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme
apodnájme 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
v aktuálnom znení túto nájomnú zmluvu:

Čl. I. Predmet nájmu

1.

2.

Prenajímatel' má Protokolom ozverení správy nehnuterného majetku hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a závmkov č. 11 88 0024 03 00
zo dňa 5.2.2003 zverené do správy nehnuternosti vkatastrálnom území Karlova Ves -
Základnú školu A. Dubčeka, Majerníkova 62 v Bratislave, objekt na Majernfkovej 60, stavbu
napozemku parcelné číslo 1669/610, súpisné číslo 3045. Nehnuternosti sú zapísané
v katastri nehnuterností na liste vlastníctva č. 2513, pre okres Bratislava IV, obec Bratislava
- Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves.

Predmetom nájmu sú triedy, kabinety, sklady, sociálne zariadenia, chodby ad'alšie
miestnosti na 1. poschodí objektu uvedeného v ods. 1. tohto článku, bližšia špecifikácia
vprilohach 1. a 2., celkom spodlahovou plochou 749,73 m . Na.lomca )e opravneny
používat' aj vstup, schodištia, chodby, ktoré zabezpečujú prístup k predmetným nebytovým
priestorom. Nájomca je oprávnený použfvat' príslušný výt'ah s tým, že bude zabezpečovat' na
vlastné náklady jeho revízie a údržbu. Nájomca mí"že spolu s ostatnými využívat' školskú
jedáleň v predmetnom objekte. Školské telocvične, plaváreň, prípadne- d'alšie priestory bude
ím5ct' nájomca využívat', ak o tom uzawie dohodu s riaditel'kou školy. V tom prípade bude
povinný za ne uhrádzat' poplatky podra aktuálnych sadzieb. Nebytové priestory sú vybavené
rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredne vykurované.
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Čl. II. Účel nájmu

Nebytové priestory sú nájomcom využívané na prevádzkovanie neziskovej organizácie Centmm
nadania, Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, školského
klubu detí pri tejto škole a Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie. Prenajímatel' súhlasí s tým, že nájomca bude využívat' predrnetné priestory aj na
prevádzkovanie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a súkromného
gymnázia po ich zaradení do siete šk«"l a školských zariadení Slovenskej republiky.

Čl. III. Čas trvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto nájomnej zmluvy na urcitý čas, a to od 1 .8.20l1
do 31.7.2017.

Čl. IV. Nájomné a poplatky za energie a služby spojené s nájmom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 10,00 €/m2/rok. Nájomné za predmetné
nebytové priestory uvedené v čl. I. tejto zmluvy je ročne 7 497,30 €,
slovom: sedemtisícštyristodevát'desiatsedem eur a tridsat' centov.

Nájomné je splatné mesačne sumou 624,78 € do 15. dňa príslušného mesiaca na účet čfslo
1804143001/5600, variabilný symbol 11 703643 11. Nájomné za august 2011 je splatné do 20
dní odo dňa podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.
Prenajímater sa zavázuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energií a poskytovanie služieb
spojených s nájmom. Poplatky za energie a služby v zmysle prílohy 1.: Technický prepočet
spotreby energií sa nájomca zavázuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca na
účet číslo 8618531 002/5600, variabilný symbol 11 703643 11. Náklady za energetické médiá
za august 2011 vo výške 488,55 € sa nájomca zavázuje uhradit' do 20 dní odo dňa podpísania
tejto zmluvy zmluvnými stranami. Prenajímatel' je oprávnený upravit' výšku poplatkov za
energie aslužby na základe zmien cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah akvalita
poskytovaných služieb. Nájomca s takouto úpravou súhlasí.
Nájomca si na vlastné náklady zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov. Bude sa
finančne spolupodiel'at' na zabezpečení upratovania spoločných priestorov a na zabezpečení
služby na vrátnici. Zavázuje sa finančne spolupodiel'at' na udržiavaní čistoty a schodnosti
prístupových chodníkov, na deratizácii a dezinsekcii objektu. Nájomca sa zavázuje uhrádzat'
poplatky za odvoz alikvidáciu odpadu na základe zmluvy, ktorú uzavrie so subjektom
zabezpečujúcim tieto služby.

Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu nie je poistený.
V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za energie a služby je nájomca
povinný platit' úroky zomeškania podl'a Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 87/1995 Z.z. v aktuálnom znení.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

Prenajímater je povinný prenajat' nájomcovi nebytové priestory v stave spósobilom na jeho
užívanie podl'a účelu uvedeného v tejto zmluve.

Nájomca prehlasuje, že je oboznámený stechnickým stavom predmetných nebytových
priestorov. Kl'úče od predmetu nájmu odovzdá nájomcovi osoba poverená riaditel'kou školy.
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3.

4.

5.

6.

7.

Nájomca sa zavázuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podl'a čl. II. tejto zmluvy.
Vždy v septembri príslušného školského roka je povinný nahlásit' počet žiakov školy a počet
stravníkov školskej jedálne.

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

Nájomca nem6že prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému do podnájmu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a.

Nájomca je povinný oznámit' prenajímaterovi potrebu opráv súvisiacich s poruchami
stavebnej konštmkcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihned' potom, čo sa
onich dozvedel, a umožnit' mu vykonanie týchto opráv. Prenajímatel' je povinný
bezodkladne riešit' oznámené opodstatnené poruchy, ktoré bránia riadnemu užívaniu
predmetu nájmu, podl'a svojich finančných možností. Pri náhrade vzniknutej finančnej škody
nájomcovi sa bude postupovat' podl'a príslušných ustanovení platných právnych predpisov.
Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy do 150,00 € za opravu a udržiavacie práce
ako aj náklady, ktoré by vznikli neprimeraným užívaním priestorov. Nájomca je zodpovedný
za všetlg škody na predmete nájmu, ktoré sp8sobí, alebo ktoré sp«"sobia 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.

Nájomca mí"že vykonávat' stavebné úpravy prenajatého priestoru len spredchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímatera a na svoj účet. Ak nájomca vykoná zmeny bez tohto
súhlasu, je povinný po skončení nájmu uviest' nebytové priestory na svoje náklady
do p8vodného stavu, pokial' sa s prenajímaterom nedohodne inak, tzn. v prípade skončenia
nájmu je nájomca povinný vrátit' priestory v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie a vymarované základným náterom. Nájomca sa zavázuje vypratat'
predmet nájmu bezodkladne v deň skončenia nájmu. Ak nájomca ku dňu skončenia nájmu
predmet nájmu nevypratal, prenajímater je oprávnený vypratat' na nebezpečenstvo a náklady
nájomcu veci, ktoré tam boli nájomcom alebo inou osobou vnesené, a tieto na jeho náklady
a nebezpečenstvo uložit' do úschovy.

Vprenajatých priestoroch nájomca zabezpečuje aplní všetky povinnosti vyplývajúce
zpredpisov o ochrane zdravia abezpečnosti pri práci, ochrane majetku, zhygÍenických
aprotipožiarnych predpisov, ato vsúlade spredpismi vypracovanými pre celý objekt.
Za všetky škody a ujmy na zdraví, ktorých príčinou bude nedodížanie alebo pomšenie týchto
predpisov, zodpovedá v stanovenom rozsahu nájomca.

lO.Nájomca vplnom rozsahu zodpovedá za kontrolovaný pohyb os8b vobjekte školy,
navštevujúcich predmetné priestory. Zabezpečí, aby nebol rušený vyučovací proces v škole.

8.

9.

Čl. VI. Skončenie nájmu

1.

2.

a.

b.

c.

Nájom sa končí uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzt'ah zaniká:

písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami
odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákol'vek zo zmluvných strán nedodrží alebo
poruší niektoré z ustanovení te5to zmluvy
písomnou výpoved'ou z dóvodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení
neskorších predpi?lSOV
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3.

4.

5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímater i nájomca sú oprávnení vypovedat' túto zmluvu
k 31.7. príslušného kalendárneho roka, pričom výpoved' musí byt' doručená druhej zmluvnej
strane minimálne 2 mesiace pred týmto dátumom.

Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po domčení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuje za doručenú
dňom '3ej prevzatia, dňom odmietnutia je3 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 askončenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ou nevylučuje možnost'
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením závmku jednou
zo zmluvných strán.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka, zákona č. 116/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových priestorov vznení
neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a d'alších súvisiacich právnych predpisov.

2. Neoddeliternou súčast'ou tejto zmluvy sú:
príloha 1.: Technický prepočet spotreby energií
príloha 2.: Situačný plán

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca, štyri
prenajímatel' a jeden škola. Účinná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke prenajímatera.

Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany závázné len vtedy, ak
sú vyhotovené ako dodatok ku zmluve podpísaný zmluvnými stranarni, alebo ak vyplývajú
zo zmien právnych predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli. a na znak súhlasu ju podpísali.

Bratislava,dňa: 0i- '0 íD'Ar

Nájomca: ,'i,t,.(

3.

4.

5.

Bratislava, dňa:?l?!l"IdVd= "u' I D. OKT. 2011
Prenaj ímater :

»x-,?+0,ě,)
(% [Ič .2'l:

Bratislava, dňa:

Súhlas riaditerky školy: a?'v t ??ír az/? p..
4 M t&

Q.?/err :rt"eX
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Príloha 1.

Základná škola Majerníkova 62 Bratislava
Budova Maierníkova 60 Bratislava

Technický prepočet spotreby energi

Nájomca : Centrum nadania, n.o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
Z projektovej dokumentácie :
I.poschodie
201 67,30 m2
202 67,19 m2
203 29,80 m2
204 67,19 m"
205 50,27 m2
206 4,26 m2
207 8,49 m2
208 2,52 m2
209 4,91 m2
210 5,26m2
211 5,04 m2
212 2,Ol m2
213 1,06m2
214 1,75 m2
215 1,17m2
216 Il7m2
217 814? m2
219 y4,17m2
220 68,28 m2
221 24,56 m2
222 27,24 m2
223 142,68 m2
Spolu749,73 m2
obostavaný objem 749,73 m2 x konštmkčná výška 3,25 m = 2 436,62m3

ELEKTRICKA ENERGIA
náklady za spotrebu elektrickej energie prepočítané z ekonomicky oprávnených nákladov
z faktúr od dodávatel'a elektriny Energetické centmm a.s. za opakované dodanie tovaru a
služby, číslo odbemého miesta 24ZZS5 l 97872000J meria objekt Majerníkova 60 čast' ,,B?.
podlahováplochaprespotrebuelektriny objektuMajerníkova60 6791,32m2
podlahová plocha pre spotrebu elektriny Centmm nadania, n.o. 749,73 m2
749,73 m" : 6 791,32 m" = 11,04 o/o
Centrum nadania n.o. bude prispievat' 11,04 % z celkových nákladov.
Faktúry za opakované plnenie podl'a Dohody o platbách = 7 440 €/rok
7 440,00 € z toholl,04 o/o = 821,38 €
821,38 € : 12 = 68,45 €
Náklady za spotrebu elektrickej energie za prenajatú čast' 68,45 €
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Príloha 1.

náklady za spotrebu elektrickej energie za Školskú jedáleň
náklady za spotrebu elektrickej energie prepočítané z ekonomicky oprávnených nákladov
z faktúr od dodávatera elektriny Energetické centrum a.s. za opakované doaanie tovaru a
služby, číslo odberného miesta 24ZZS6095 7790006 meria objekt Majemíkova 60 Školská
jedáleň.
Faktúry ,za opakované plnenie podra Dohody o platbách = 8 400,00 €/rok
8 400,00 €]rok : 100 472 vydaných obedov = 0,08 €/obed
0,08 €/obed x 6024 = 481,92 €
481,92 € : 10 = 48,19 €/mesiac
náklady za prenajatú čast' 68,45 €
náklady za výdaj jedál 48,19 €

116,64€
Náklady za spotrebu elektrickej energie za 1 mesiac 116,64 €

VODNÉ
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. položky II bod 8,
podl'a ročných smerných čísiel ukazovatel'ov spotreby vody, pre základné školy v budove
s výíokom vody a sociálnym zariadením.
7 m3 / osoba / rok , smerné číslo určené na 200 pracovných dní v roku
počet žiakov v kalendárnom roku 2011 z www.minedu.gov.sk
86 žiakov

2 pedagógovia l pracuie doobeda a 2 poobede = priemer 1
87 os-8b x 7 m? = 609 m3
609 m3 : 365 = 1,668 m3
01.01.2010-21.02.20l0 21dníxl,668m3= 35,028m3x0,8964€/m3= 31,40€
22.02.20lO-31.12.20l0 344dníxl,668m3=573,792m3x0,8964€/m3=514,35€

545,75 €
+ 20 % DPH '- 654,90 €

654,90 € : 12 = 54,58 e
Náklady za spotrebu vodné na 1 mesiac 54,58 €

STOČNÉ
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. položky II bod 8,
podl'a ročných smemých čísiel ukazovatel'ov spotreby vody, pre základné školy v budove
s výtokom vody a sociálnym zariadením.
7 m3 / osoba / rok , smerné číslo určené na 200 pracovných dní v roku
86 žiakov

2 pedagógovia l pracuie doobeda a 2 poobede = priemer 1
87 osób x 7 m3 = 609 m3
609 m3 : 365 = 1,668 m3
01.01.2010-21.02.20l0 21dnfxl,668m3= 35,028m3x0,8295€/m3= 29,06€
22.02.2010-31.12.2010 344dníxl,668m3=573,79m3x0,8295€/m3=475,96€

505,02 €
+ 20 o/o DPH = 606,02 €

606,02 € :12 = 50,50 €
Náklady za spotrebu stočné na l mesiac 50,50 €
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Príloha l .

TEPLO

Rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie
Údaje o objekte rozpočítavania sú:
a) objekt zúčtovania Základná škola A. Dubčeka Majerníkova 62 Bratislava
b) identifikácia zdroja tepla dodávatel' tepla Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7

812 22 Bratislava

c) obostavaný objem
ZŠMajernfkova60 35178,153m3
ZŠMajerníkova62 38540,036m3-bazén300l,315m3
spolu 70 716,874 m3

obostavaný objem 749,73 m2 x konštrukčná výška 3,25 m = 2 436,62m3

objednané množstvo
1538 444 kWh x 0,0505 + 20 % DPH = 93 229,71 €
regulačný príkon
342,4306 kW x 146,8572 +20 % DPH = 60 346,08 €

153 575,79 €/rok

Z fakúr sú odpočítané celoročné náklady na prevádzku bazéna.
bazén

2485 GJ x variabilná zložka 277,7778 kWh = 690 277,833 kWh
690 277,833 kWh x 0,0505 €/kWh + 20 % DPH = 41 830,84€

2485 GJ x regulačný príkon 0,05241 kW = 130,23885 kW
130,23885 kW x 146,8572 €/kW + 20 % DPH = 22951,82€
ročné náklady na prevádzku bazéna 64 782,66 €

Celkové náklady odberový diagram 153 575,79 €
odpočítané náklady bazén 64 782,66 €
ÚK+ TÚV 88 793,13 €
Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpoěítavania sú:
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podl'a obostavaného objemu
(rozdielna konštrukčná výška jednotlivých miestností, triedy,telocvičňa)
Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočftavajú konečným spotrebitel'om
nasledoyne :

Nks a N - Sks
s

Nks 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 = 88 793,13 € . 2 436,62m3

70 716,874 m3
Nks = 3 059,46 €
3 059,46 € :12 mesiacov = 254,96 €
Náklady za spotrebu tepla na 1 mesiac 254,96 €
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Prfloha 1.

VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
Náklady prepočítané z faktúr
Ol/2010 186,28 €
02/2010 168,52€
03/2010 153,00 €
04/2010 163,86 €
05/2010 157,94€
06/2010 163,86€
07/2010 157,94€
08/2010 163,86 €
09/2010 168,79€
10/2010 163,OO€
1l/2010 163,OO€
12/20!Q 163,OO€
spolu 1973,05 €
1973,05 € : podlahová plocha 10 474 m2 = 0,19 €/ m2
0,19 €/ m2 x prenajatá plocha 749,73 m2 = 142,45 €
142,45 € : 12 = 11,87 €
Náklady za vody z povrchového odtoku na 1 mesiac 11,87 €

Náklady za energetické médiá na 1 mesiac :
elektrická energia 116,64 €
vodné 54,58 €
stoČné 50,50€
teplo 254,96 €
vody z povrchového odjo3u 11,87€
spolu 488,55 €

V Bratislave, dňa 25.07.201lVyp'r'a'Jo"í?7ala': ř"ata;ína B;rboríková, Stredisko služieb škole - 3 ) Ú
Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia

VPRÍPADE VYUŽÍVANIA BAZÉNA, MALEJ A VEEKEJ TELOCVIČNE JE
POTREBNÉ NÁKLADY NAVÝŠIŤ PODEA HODINOVEJ SADZBYZA PRENÁJOM.

4
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