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Miestne zastupítel'stvo MČ Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8

842 62 Bratislava

MiÚ MČ Karlova Ves

kancelária starostky
Nám. sv. Františka 8

842 62 Bratislava

Bratislava, 10. apríl 2018

VEC

Žiadosť o prenájom priestorov z dóvodov hodných osobitného zretera

Centrum nadania, n.o. (CENADA) žiada o prenájom:

priestorov, ktoré sú predmetom dosial' platnej zmluvy, resp. ktoré má Centrum nadania, n.o. v
uŽívaní

z dóvodov hodných osobitného zretel'a (podl"a § 9a zákona č. 138/1991 Zb.)

za nájomné 1€/ročne

CENADA, n.o. zriad'uje školy pre populáciu, ktorá v Karlovej Vsi (a ani v štvrtom obvode) nemá iné
podobné pokrytie. Ide o školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podl'a §2
písm. j) zákona č. 245/2009 Z.z. (školský zákon).

CENADA okrem tejto verejnoprospešnej služby realizuje aj verejnoprospešné akcie, zamerané na
osvetu a vzdelávanie (semináre a konferencie o vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov, žiakov
s poruchou autistického spektra), spolupracuje s občianskym združením, zameraným na pomoc
deťom sautizmom HANS. Škola je tiež zapojená do prípravy budúcich pedagogických
zamestnancov (má zmluvu sPedagogickou fakultou UK) - kaMý školský rok tu vykonáva
vysokoškolskú prax priblížne desať budúcich pedagógov a psychológov.

CENADA niekolkokrát ročne spoluorganizuje šachové turnaje pre verejnosť (žiakov), tiež realizuje
kognitívne krúžky pre predškolákov od troch rokov, organizuje stretnutia rodičov detí s poruchou
autistického spektm, realizuje poradenstvo rodíčom, učitel'om voblasti vzdelávania inte]ektovo
nadaných detí a detí s pridrtúeným Aspergerovým syndrómom alebo vysokofunkčným autizmom,
mnohé z týchto akcií realizuje na voluntierskej báze.
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V rámci (nielen) Karlovej Vsi je toto zameranie už známe a domnievame sa, že zvyšuje atraktívnosť
tejto mestskej časti najmčj v oblasti starostlivosti o jedincov s intelektovým nadaním a s poruchou
autistického spektra.

Máme záujem, aby budova školy, vktorej sídlime, bola zrekonštruovaná a svojím kultúrnym
prostredím sa podiel'ala na formovaní osobností žiakov a chceme sa na skultúrnení tohto prostredia
finančne podiel'ať.

CENADA, n.o. chce zároveQ hradiť všetky skutočné výdavky spojené s prevádzkou prenajímaných
priestorov (energíe, údržba, opravy) plus primeraný príspevok k rekonštrukcii priestorov na
základe dohody v rámci princípov:

- transparentnosť výdavkov a zúčtovanie konkrétnych výdavkov,

- rovnosť všetkých užívatel'ov priestorov v príspevku na správu budovy (energie, rekonštrukcie,
spoločné priestory...),

- primeranosť úhrad spojených s rekonštrukciou: podielová platba, ktorá je rozložená na
predpokladanú dobu trvania úžitku z rekonštrukcie,

- adresnosť použitia finančných prostriedkov,

ktoré Centrum nadania n.o. navrhuje upraviť v rámci zmluvy o prenájme (l€7ročne) a zmluvy o
poskytnutí správcovských služieb,

a to na dobu prenájmu minimálne 20 rokov.

l
l

l
l

Účelom takejto zmluvnej úpravy je požiadavka, aby finančné prostriedky, ktoré mestská časť
dostáva na základe prenájmu školskej budovy boli adresne a transparentne použité na správu,
údržbu a investície do tejto budovy.

Od6vodnenie - osobitný zretel":

Centrum nadania, n,o. používa prenajaté priestory na vzdelávanie avýchovu žiakov so
špecíálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - t.j. verejnoprospešný účel, čím spÍňa
podmienky osobitného zretel'a stanovené vdokumente Zásady hospodárenia a nakladanía
s majetkom Mestskej časti Bratislava Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným
mestom SR Bratislavou čl. 2 ods. 7 písm. a).

Centrum nadania, n.o. si prenajíma priestory v budove školy na Majerníkovej ul. 60 pre školy
a školské zariadenia v svojej zriad'ovatel'skej pósobnosti :

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA,
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA,
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Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Priestory v budove na Majerníkovej ul. prenajíma od roku 2007.

1. školy v zriad'ovatel'skej pósobnosti Centra nadania, n.o. sú školami pre žiakov so špecíálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. ,,Špeciálne výchovno-vzdelácie potreby intelektovo nadaných
žiakov nevyplývajú len z ich nadpriemerne rozvinutých schopností, ale aj z ich asynchrónneho
vývinu a výskytu sprievodných porúch rózneho stupňa, súvisiacich najmčj s oblasťou správania,
socializácie, k«:»munikácie." - cit. z Koncepcie rozvoja nadaných detía mládeže v SR, MŠ SR 2007.

Centrum nadania, n.o. sa od svojho vzniku borí s problémom vnímania školy pre nadané deti tak
ako to formuluje MŠ SR yo vyššie uvedenom dokumente, ,ťe: ,,....pri nedostatočnej/nesprávnej
osvete m6žu byť školy verejnosťou negatívne príjímané (ako ,,elitné školy?)".

Všeobecne intelektovo nadaných žiakov ako žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami definuje školský zákon, napr.:

5ioa

(7) ... Žjaci so všeobecným intelektovým nadaním sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami na základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

§104

(7) Školy alebo triedy pre deti alebo žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú školy alebo
triedy, ktoré sa zameriavajú na podporovanie a rozvíjanie intelektového nadania žiakov so
zohl'adnením rozvoja celej osobnosti a na prevenciu o nápravu problémových prejavov, ktoré
súvisia s ich intelektovým nadaním.

Popis potenciálnych rizikových/problémových prejavov v populácii nadaných s potrebou riešenia
na odbornom psychiatrickom pracovisku, ako aj hodnotenie práce našich škí"l voblasti
starostlivosti o nadaných a o nadaných s poruchami autistického spektra (PASI napísal vo forme
otvoreného listu primár detskej psychiatrickej kliniky DFNsP Mudr. J. Šuba, MPH (s týmto
pracoviskom spolupracujeme najmá voblasti starostlivosti odeti sPAS). List je zároveň
podporným stanoviskom pre vnímanie problematiky intelektového nadania ako potenciálne
rizikového vývinu a vnímanie detí stouto výnimočnosťou ako detí so špeciálnopedagogickými
výchovno-vzdelávacími potrebami (v súlade sich definovaním vškolskom zákone). Kópiu lístu
prikladáme v prílohe.

2. V školách máme v súčasnosti 240 žiakov, z toho 41 žiakov má okrem intelektového nadania
poruchu autistického spektra (Aspergerov syndróm). Pravdepodobne sme v rámci SR škola, ktorá
má najviac takýchto detí (mimo autistických škól) a určite ich máme najviac v rámci Bratislavy, a to
vrátane detí predškolského veku (škola vzdeláva aj deti vpredškolskom veku (vrátane detí
sporuchou autístického spektra) vrámci tzv. úvodných ročníkov ako pedagogický experiment
schválený MŠ SR pod. č. 2013-5715/24113:4-916).
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3. Škola sa priebežne rozvíja, spolu s postupom žiakov do vyšších ročníkov pribúda aj počet tried
(tento trend predpokladáme ešte d'alšie 4 roky (kým sa ustanoví maturitný ročník)). Vtomto
školskom roku (2017/2018) máme 19 tried. Okrem týchto 19 tried (miestností) a špeciálnych
učební (počítačová, šachová...) a tzv. ,,deliacich učební? a administratívnych priestorov

vzhl'adom na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov

sme zariadili niekol'ko špeciálnych míestností na indíviduálne vzdelávanie detí (tzv. Malá trieda),
senzorickú relaxáciu, arteterapiu (keramická miestnosť), dennú miestnosť pre deti s asistentmi.

Nájom súčasných priestorov máme zmluvne zabezpečený s MČ Karlova Ves do 31. júla 2017.

4. Centrum nadania, n.o. organizuje tiež aktivity pre širšiu komunitu: jarný a jesenný šachový
festival, poobedné krúžky pre predškolákov, semináre, stretnutia rodičov detí sporuchou
autistického spektra, poradenstvo pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom.

5. Škola pre žiakov s intelektovým nadaním má školským zákonom určený nižší maximálny počet
žiakov na triedu vzhl'adom na ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (max. 12 na prvom
stupni, max. 16 na druhom stupni, max. 22 v strednej škole) a teda aj vyššie nároky na priestory
azároveň sa menej rodičov móže ,,skladať" na prenájom aostatné náklady (napr. energie).
Vzhl'adom na túto skutočnosť je aj v nevýhode v prípade účasti vo verejnej sút'aži.

6, Centrum nadania, n. o. ako nájomca spÍňa podmienky pre dóvody hodné osobitného zretel'a
stanovené v dokumente Zásady hospodárenia a nakladanía s majetkom Mestskej časti Bratislava
Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou čl. 6 ods. 12
písm. e) sa o prenajaté priestory riadne stará a investovalo do nich, napr.: vymal'ovanie tried,
chodieb, jedálne (spoločné priestory viacerých subjektov), rekonštrukcia šatní, výmena
elektrických zásuviek avypínačov, podlahových krytín vtriedach, tabúl', rekonštrukcia ,,malej
telocvične".

CENADA n.o. spÍňa podmienky pre stanovenie nájomného vo výške 1€/rok na základe
osobitného zretel'a podl'a ods. 2 Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenía a nakladania s majetkom
mestskej časti Bratislava Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR
Bratislavou.

V súvislosti s požiadavkami tohto Dodatku vyhlasujeme, ze máme záujem dohodnúť sa s Mestskou
časťou Karlova Ves na spolupráci:

na kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatiach organizovaných mestskou
časťou bezodplatne v rozsahu podl'a dohody.
na bártrovaní reklamného plnenia na propagačných materiáloch
poskytovaní sociálnej, edukatívnej alebo športovej aktivity

Okrem vzdelávacej činnosti v školách CENADA, poskytneme aktivity, a to v oblasti:
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o edukatívnej
s Odborné poradenstvo (osobné a elektronické) v oblasti výchovy

a vzdelávania nadaných detí a nadaných detí s dvojitou výnimočnosťou
(frekvencia: podl'a dohody s rodičom/učitel'om)
Informačné stretnutia rodičov detí s poruchou autistického spektra
(frekvencia: lx za mesiac)
Vzdelávacie semináre pre odbornú a širokú verejnosť na témy v oblasti
výchovy a vzdelávania (frekvencia: 4x ročne)
Konferencia (frekvencia: lx za dva roky)
Šírenie osvety prostredníctvom web stránok cenada.sk, asperger.sk
Aktivity pre predškolákov (frekvencia: lx do týždňa)s

s

m

s

o sportovej
W šachový krúžok pre žiakov základných škól a gymnázií vedený lektorom

šachu (frekvencia: lx do týždňa)
šachové turnaje pre širokú verejnosť v spolupráci s Doprastavom (frekvencia:
1- 2x ročne)
šachový herný deň pre žiakov karloveských škól (frekvencia: lx ročne)

s

u

o sociálnej
s Dramatická skupina SG CENADA - vystúpenie pre dóchodcov a deti v MŠ

v Kalovej Vsi

o kultúry prostredia
íi starostlivosť o zeleň pred školským vchodom na ,,adoptovanom" území

f
s Úctou

r

A,='=L
štatutárna zástupkyňa Centrum nadania (CENADAI n.o.

Martina Mátychová, PhD.
CEĎjTR[Jť/! r{ ':D.r.-NIA, ti.o
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Bratislava, 10. apríl 2018
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Dáíuín:
MiÚ MČ Karlova Ves

kancelária starostky
Nám. sv. Františka 8

842 62 Bratislava

Bratislava, 20. november 2017

VEC

Žiadosť o prenájom priestorov z dóvodov hodných osobitného zretel'a

Centrum nadania, n.o. (CENADA) žiada o prenájom:

priestorov, ktoré sú predmetom dosial' platnej zmluvy, resp. ktoré má Centrum nadania, n.o. v
uŽÍvaní

z d6vodov hodných osobitného zretera (podra § 9a zákona č. 138/1991 Zb.)

za nájomné 1€/ročne

CENADA, n.o. zriad'uje školy pre populáciu, ktorá v Karlovej Vsi (a ani v štvrtom obvode) nemá iné
podobné pokrytie. Ide o školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podl'a §2
písm. j) zákona č. 245/2009 Z.z. (školský zákon).

CENADA okrem tejto verejnoprospešnej sltúby realizuje aj verejnoprospešné akcie, zamerané na
osvetu a vzdek5vanie (semiru5re a konferencie o vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov, žiakov
s poruchou autistického spektra), spolupracuje s občianskym združením, zameraným na pomoc
deťom sautizmom HANS. škola je tiež zapojená do prípravy budúcich pedagogických
zamestnancov (má zmluvu sPedagogickou fakultou UK) - kaMý školský mk tu vykonáva
vysokoškolskú prax približne desať budúcich pedagógov a psychológov.

CENADA niekorkokrát ročne spoluorganizuje šachové turnaje pre verejnosť (žiakov), tiež realizuje
kognitívne krúžky pre predškolákov od troch rokov, organizuje stretnutia rodičov detí s poruchou
autistického spektra, realizuje poradenstvo rodičom, učitel'om voblasti vzdelávania intelektovo
nadaných detí a detí s pridruženým Aspergerovým syndrómom alebo vysokofunkčným autizmom,
mnohé z týchto akcií realizuje na voluntierskej b«'ze.
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V rámci (nielen) Karlovej Vsi je toto zameranie už známe a domnievame sa, že zvyšuje atraktívnosť
tejto mestskej časti najrmj v oblasti strostlivosti o jedincov s intelektovým nadaním a s poruchou
autistického spektra.

Máme záujem, aby budova školy, vktorej sídlime, bola zrekonštruovaná a svojím kultúrnym
prostredím sa podiel'ala na formovaní osobností žiakov a chceme sa na skultúrnení tohto prostredia
finančne podierať.

CENADA, n.o. chce zároveň hradiť všetky skutočné výdavky spojené s prevádzkou prenajímaných
priestorov (energie, údržba, opravy) plus primeraný príspevok krekonštrukcií priestorov na
základe dohody v rámci princípov:

- transparentnosť výdavkov a zúčtovanie konkrétnych výdavkov,

- rovnosť všetkých užívatel'ov priestorov v príspevku na správu budovy (energie, rekonštrukcie,
spoločné priestory...),

- primeranosť úhrad spojených s rekonštrukciou: podielová platba, ktorá je rozložená na
predpokladanú dobu trvania úžitku z rekonštrukcie,

- adresnosť použitia finančných prostriedkov,

ktoré Centrum nadania n.o. navrhuje upraviť v rámci zmluvy o prenájme (1€/ročne) a zmluvy o
poskytnutí správcovských služíeb,

a to na dobu prenájmu minímálne 20 rokov.

Účelom takejto zmluvnej úpravy je požiadavka, aby finančné prostriedky, ktoré mestská časť
dostáva na základe prenájmu školskej budovy boli adresne a transparentne použité na správu,
údržbu a investícíe do tejto budovy.

Odóvodnenie - osobitný zretel':

Centrum nadania, n.o. používa prenajaté priestory na vzdelávanie avýchovu žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - t.j. verejnoprospešný účel, čím spÍňa
podmienky osobítného zretera stanovené vdokumente Zásady hospodárenia anakladania
s majetkom Mestskej časti Bratislava Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným
mestom SR Bratislavou čl. 2 ods. 7 písm. a).

Centrum nadania, n.o. si prenajíma priestory v budove školy na Majerníkovej ul. 60 pre školy
a školské zariadenia v svoiej zriad'ovatel'skej pósobnosti :

Súkromná základná škola pre žíakov s intelektovým nadaním CENADA,
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným íntelektovým nadaním CENADA,
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencíe
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Priestory v budove na Majerníkovej ul. prenajíma od roku 2007.

1. Školy vzríad'ovatel'skej pósobnosti Centra nadania, n.o. sú školami pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. ,,Špeciálne výchovno-vzdelácie potreby intelektovo nadaných
žiakov nevyplývajú len z ich nadpriemerne rozvinutých schopností, ale aj z ich asynchrónneho
vývinu a výskytu sprievodných porúch rózneho stupňa, súvisiacich najrmj s oblasťou správania,
socializácie, komunikácie.? - cit. z Koncepcie rozvoja nadaných detí a mládeže v SR, MŠ SR 2007.

Centrum nadania, n.o. sa od svojho vzniku borí s problémom vnímania školy pre nadané detí tak
ako to formuluje MŠ SR vo vyššie uvedenom dokumente, ze: ,,....pri nedostatočnej/nesprávnej
osvete mMu byť školy verejnosťou negatívne prijímané (ako ,,elitné školy?)".

Všeobecne intelektovo nadaných žiakov ako žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami definuje školský zákon, napr.:

§103

(7) ... Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdeh5vacími
potrebami na základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

§104

(7) Školy alebo triedy pre deti alebo žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú školy alebo
triedy, ktoré sa zameriavajú na podporovanie a rozvíjanie intelektového nadania žiakov so
zohradnením rozvoja celej osobnosti a na prevenciu a nápravu problémových prejavov, ktoré
súvísia s ich intelektovým nadaním.

Popis potenciálnych rizikových/problémových prejavov v populácii nadaných s potrebou riešenia
na odbornom psychiatrickom pracovisku, ako aj hodnoteníe práce naších škól voblasti
starostlivosti o nadaných a o nadaných s poruchami autistického spektra (PAS), napísal vo forme
otvoreného listu primár detskej psychiatrickej kliniky DFNsP Mudr. J. Šuba, MPH (s týmto
pracoviskom spolupracujeme najmá voblasti starostlívosti odeti sPAS). List je zároveň
podporným stanoviskom pre vnímanie problematiky intelektového nadania ako potenciálne
rizikového vývinu a vnímanie detí stouto výnímočnosťou ako detí so špecíálnopedagogickými
výchovno-vzdelávacími potrebami (v súlade sich definovaním vškolskom zákone). Kópiu listu
prikladáme v prílohe.

2. V školách máme v súčasnosti 240 žiakov, z toho 41 žiakov má okrem intelektového nadania
poruchu autistického spektra (Aspergerov syndróm). Pravdepodobne sme v rámci SR škola, ktorá
má najviac takýchto detí (mimo autistických škól) a určite ich máme najviac v rámci Bratíslavy, a to
vrátane detí predškolského veku (škola vzdeláva aj deti vpredškolskom veku (vrátane detí
s poruchou autistického spektra) v rámci tzv. úvodných ročníkov ako pedagogický experiment
schválený MŠ SR pod. č. 2013-5715/24113:4-916).
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CENTRUM NADANIA, n.o.

Centrum nadania, n.o.,
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava

www.centrumnadania.sk

centrumnadania@centrumnadanía.sk

3. Škola sa priebežne rozvíja, spolu s postupom žíakov do vyšších ročníkov príbúda aj počet tried
(tento trend predpokladáme ešte d'alšie 4 roky (kým sa ustanoví maturitný ročník)). Vtomto
školskom roku (2017/2018) máme 19 tried. Okrem týchto 19 tried (miestností) a špeciálnych
učební (počítačová, šachová...) a tzv. ,,deliacich učební" a administratívnych priestorov

vzhl'adom na špecíálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov

sme zariadili niekol'ko špeciálnych miestností na individuálne vzdelávanie detí (tzv. Malá trieda),
senzorickú relaxáciu, arteterapiu (keramická miestnosť), dennú miestnosť pre deti s asístentmí.

Nájom súčasných priestorov máme zmluvne zabezpečený s MČ Karlova Ves do 31. júla 2017.

4. Centrum nadanía, n.o. organizuje tiež aktivity pre širšíu komunitu: jarný a jesenný šachový
festival, poobedné krúžky pre predškolákov, semináre, stretnutia rodičov detí sporuchou
autistického spektra, poradenstvo pre rodíčov detí s Aspergerovým syndrómom.

5. Škola pre žiakov s intelektovým nadaním má školským zákonom určený nižší maxímálny počet
žíakov na triedu vzhl'adom na ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (max. 12 na prvom
stupni, max. 16 na druhom stupni, max. 22 v strednej škole) a teda aj vyššie nároky na priestory
azároveň sa menej rodičov m6že ,,skladať? na prenájom aostatné náklady (napr. energíe).
Vzhradom na túto skutočnosť je aj v nevýhode v prípade účasti vo verejnej súťaži.

6. Centrum nadania, n. o. ako nájomca spÍňa podmienky pre dóvody hodné osobitného zretel'a
stanovené v dokumente Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratíslava
Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou čl. 6 ods. 12
písm. e) sa o prenajaté priestory riadne stará a investovalo do nich, napr.: vymal'ovanie tried,
chodieb, jedálne (spoločné priestory viacerých subjektov), rekonštrukcía šatní, výmena
elektrických zásuviek avypínačov, podlahových krytín vtríedach, tabúl', rekonštrukcía ,,malej
telocvične".

S ÚCtOu

Martina Mátychová, PhD.

štatutárna zástupkyňa Centrum nadania (CENADA), n.o.

Bratislava, 20. november 2017
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Otvorený list minjstrovi !íkolstva, vcdy yýsktuim »s sportu S}ovenske.i republiky,
primátorovi hliivného mcsta Slnvenskej republiky Bratislavy, starostke niestskej ěasti
Bratislava - Karlova Vcs, výboru Sckcie detskej psychiatrie Slovenskej psychíatríckej
spoločnosti.

Ako }ilavný odboriiík pre dctskú lisychiatriu na Slovciisku cítim povinnost' vyjadrit'
podporu súkromncj šk«iie CENADA, ktorú navštevujťi viaceré dcti odkázaiié na odbornú
síai'ostlivosta psychiatra Llž V icli rannom vS)ai, a niektoré z týchto deti musia byta navyšc ai
liečené psycl'nífaii'níikami. Tóto škola sa ako jcíliná iia Slovciisku vcnujc dctaom, ktoró okrcm
všeohecnélio iiitelcktového nadariia majú *i.) psycliické problémy aviných školách icl?i
vzdelávanie napriek uitegrácii zlyliásra.

Ii'itclcktovo nadaná populácia jc dcfiiiovaná ako zraiiitelaná liopulácia a zdá sa, ;že inedzi
týmíto detami je vyšší výskyt porúcli zokni}m autistického spektra (PAS) - Aspergcrov
syndróm a vysokoíunkí'ný autizmus U týchto delí sa takticž uvádza vyšši výskyt deprcsňc
aiiiých psychických porúch. č'asto sa stáva, že rodičixi iiavštívia odborníka kví51i
pi'oblémovým ps'c3avom svojlio dictaat'a íi a;« náslcdná psycliologická diagiiostika odhalí, žc
ide o dietaa s iiitelcktovýin nadaiiíin.

Deti s PAS sú l'ahšic zraiiitďné, odhadu)c sa. žc iia bežnýcli zakladi'iých školách jc viac
aktí 75 % detí s,'íspergerovýin syiiclrómom šikcivai'iých. Ticto dets majú vďósledku
hcndikepu z titulu záklíidnej l'x»nichy prciblémy sc?+ začiencním sa medzi rovcsníkciv.

Prc neto deti jc potrebné vytsíorit' taký ílexibili'íý systéin vz<tclávania a imegríicic. pri
ktorom by dictaa bolo lisycliicky dol'+re nastavené (miiiii'iiilizácía af-cktivnycli prcjavov.
úzkosti íl pod.) a nacliádzalo by sa v bezpečnoin pmstredí, si ktorom by xiavyše iiedcichádzalo
k «illiodobému socialneinu a;alcbo zinyslovému prcsýtcniu.

Pokial' ?je nám ziíáme (skutočiic liripady z n;išqj ]ckárskc3 praxe) vUč.:'ina iných škí-il pre
iiadíiiié deti sa vďmi častci bráiii pnjimaiiiii cietí s PAS aleho ieh vylíiči.

Zítkladná šktyla a g>qnnáziun'i C'i.NADA ako jediná škola v iiliivnom meste Síoveiiska
splňa kritéria na výuku detí s iiitelcktovým naciaiiím a komorbidnymi pc'íruchami autistickélio
spcktra. tcda je.j zaclíovanie je za každýcli okolnos(í iiutné.

V Bratislave O.7.20l6

S pozdravoin,
./'

MUDr. Ján ŠtlBA, MPH

í íllaviiý odborník SR pre dctskú )isychiah-iti

PŠ
DFNsP l wb. JJm :;uba, MPH

í3ra(islaval ?*?at
A5í,Iža# 2
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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prenájme nebytových priestorov
medzi

Budúcim prenajímatel5om: Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava
zastúpenou starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IČO:-603 520

so súhlasom riaditel'ky Základnej školy A. Dubčeka,
Majerníkova 62
841 05 Bratislava

Centrum nadania, n. o.
Podzáhradná 49
821 07 Bratislava
IČO: 37924745
zastúpeným statutárnou zástupkyňou:
PhDr. Janou Juráškovou, PhD.

Budúcim nájomcom:

Čl, I

Predmet a účel budúcej nájomnej zmluvy

1 ) Budúci prenajímater je Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves a Základná škola Alexandra
Dubčeka v Bratislave.

2) Budúci nájomca je právnická osoba Centrurín nadania, n. o., Podzáhradná 49, 821 07
Bratislava.

3) Budúci prenajímatel' prenajme budúcemu nájomcovi priestory na účely prevádzkovíania
Detského centra pre nadané deti a nadané deti s postihnutím alebo narušením a Základnej
školy pre žiakov s intelektovým nadaním.

4) Predmetom prenájmu budú priestory budovy Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova
60, 840 00 Bratislava, a to druhé poschodie, spolu 6 učební, 2 kabinety a sociálne zariadenie.

5) Budúci nájomca bude priestory užívat' výlučne na účely podl'a ods. 3).

Čl. II

Lehota na uzavretie zmluvy

l) Prena?jímatel' sa zavázuje uzavriet' nájomnú zmluvu na prenájom priestorov, uvedených
v článku I. s budúcim nájomcom v lehote do 30. decembra 2007 pre účely Detského centra
a v lehote do 30. júna 2008 pre účely Základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním.
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2) Prenajímater sa zavuuje uzavrieť nájomnú zrnluvu za týchto podmienok na dobu určitú,
na 10 rokov. Výpovedná lehota bude l 2-mesačná a začne plynúť dňom l . augusta príslušného
kalendárneho roka.

Čl. III
Podrobnosti nájmu

Podrobnosti nájmu, ako je mesačné nájomné, platby za energie a súvisiace slrižby, spósob
platby nájomného a d'alšie povinnosti a práva zmluvných strán budú predmetom nájomnej
zrnluvy.

Cl. IV

Povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa zavázujú bez zbytočného odkladu oznámit' druhej strane okolnosti, ktoré
by viedli podra § 50a ods. 3 k Občianskeho zákonníka zái'iiku zrnluvy o budúcej zmluve.

Čl. IV

Závereěné ustanovenia

Zmluva o budúcej zmluve sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Móže sa zmenit' na
základe dohody zmluvných strán vždy v písomnej forrne. Zmluva nadobúda účinnosť dňom
jej podpísania zmluvnými stranami.

Bratislava, ...............-........... .;QO7

JJ .-=:Za budúceho prenajW:

Ing. Iveta Hanulíko'
starostka Mestskej -'i:NŽ.::í;
Bratislava - Karlova Ves

(I? I:'
RN??eonora GolaisováI?eo;

iAa Z;riadite&a Základnej školy A. Dubčeka
Majreníkova 62
Bratislava

Za budúceho nájomcu:

(['/U'vXí=- S/-, 'ah/
Phl'r. Jana Jurášková, PhD.
štatutárna zástupkyňa
Centrum nadania, n.o.
Podzáhradná 49
821 07 Bratislava

CENTRUM NADANIA, nú
ÍPomáhradná 49

821 07 Bratlslava
IčO: 37924745
Dlč: 202235690

ZÁKLhDNÁ šKOLA
A. DI?Js č E KA
Majerníkova 62

841 05 !3PATl=Fj{-A'JA
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ZMLUVÁ O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 117 0 36 43 1l

Zmluvné strany:

Prenajímateí': Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IČO:-603520
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
čislo účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímatel')

so súhlasom riaditerky Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova 62,
841 05 Bratislava
čfslo účtu: 8618531002/5600

Nájomca:

(d'alej len škola)

CENTRUM NADANIA, n.o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
zastúpená: Mgr. Martinou Mátychovou, PhD.zastÚp«
ICO: 3 7924745

(d'alej len nájomca)

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákom'iíka, podl'a § 3 zákona č. l 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.

Prenajímater má Protokolom ozverení správy nehnuterného ma.jetku hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a závmkov č. 1188 0024 03 00
zo dňa 5.2.2003 zverené do správy nehnuternosti v katastrálnom území Karlova Ves -
Základnú školu A. Dubčeka, Majerníkova 62 v Bratislave, objekt na Majerníkovej 60, stavbu
napozemku parcelné číslo 1669/610, súpisné číslo 3045. Nehnutel'nosti 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 vods. 1. tohto článku, bližšia špecifikácia
vprílohách 1. a-2., celkom-spodlahovou plochou 749,73 m2. Nájomca je -oprávnený
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 revfzie a údržbu. Ná3omca m«"že spolu s ostatnými využívat' školskú
jedáleň v predmetnom objekte. Školské telocvične, plaváreň, prípadne- d'alšie priestory bude
móct' nájomca využívat', ak o tom uzavrie dohodu s riaditel'kou školy. V tom prípade bude
poviru'iý za ne uhrádzat' poplatky podl'a aktuálnych sadzieb. Nebytové priestory sú vybavené
rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredne vykurované.

MESTSKA č4sř sRarisí5 l
PODUA ZÁKONA BOLO ZVEREJNENÉ NA

WWW.KARIOVAVES.SK
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Čl. II. Účel nájmu

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

C:'1. III. Čas trvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto nájomnej zmluvy na určitý čas, a to od 1.8.20l1
do 31.7.20l7.

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

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

2. Nájomné je splatné mesačne siunou 624,78 € do 15. dňa príslušného mesiaca na účet čfslo
1 804143001/5600, variabilný symbol l }703643 1l . Ná5orrmé za august 2011 je splatné do 20
dní odo dňa podpísania tejto zínluvy zmluvnými stranarni.

3. Prenajímatel' sa zavázuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energií a poskytovanie služieb
spojených s nájmom. Poplatky za energie a služby v zmysle prílohy 1.: Technický prepočet
spotreby energff sa nájomca zavázuje uhrádzal' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca na
účet číslo 8618531 002/5600, variabilný symbol 1l 703643 11. Náklady za energetické médiá
za august 2011 vo výške 488,55 € sa nájomca zavázuje uhradiť 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.

4. 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. Zaviuje sa finančne spolupodiel'at' na udržiavaní čistoty a schodnosti
prístupových chodníkov, na deratizácii a dezinsekcii objektu. Nájomca sa zavázuje uhrádzat'
poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu na základe zmluvy, ktorú uzavrie so subjektom
zabezpečujúcim tieto služby.

5. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu nie je poistený.
6. Vprípade meškania splatením nájomného apoplatkov za energie a služby je nájomca

povinný platit' úroky zomeškania podra Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 87/1995 Z.z. v aktuálnom znení.

1.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

l . Prenajímatel' je povinný prení3at' nájomcovi nebytové priestory v stave spósobilom na jeho
užívanie podra účelu uvedeného v tejto zmluve.

2. Nájomca prehlasuje, že je oboznárnený stechnickým stavom predmetných nebytových
priestorov. Krúče od predmetu nájmu odovzdá nájomcovi osoba poverená riaditerkou školy.
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3. Ná3omca sa zavázuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podra čl. í?. 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 iiájomca užíva nebytové priestory v súlade s dohodnutým účelom využitia.

5. Nájomca nem5že prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému do podnájmu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a.
Nájomca je povinný oznámit' prenajímatel'ovi potrebu opráv súvisiacich s porucharni
stavebnej konštrukcie, 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 ?ižívaniu
predmetu nájmu, podra 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 všetky škody na predmete nájmu, ktoré spósoM, alebo ktoré spósobia osoby, zúžiavajúce sa
v pre?ete nájmu v súlade s pokynmi nájomcu alebo s jeho vedomfm. Všetky škody, za ktoré
zodpovedá nájomca, odstráni na vlastné náklady nájomca, alebo uhradí prenajímaterovi
v bežných cenách.

Nájomca móže vykonávat' stavebné ťipravy prenajatélio priestoru len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímatera ana svoj účet. Ak nájomca vykoná zmeny bez tohto
súhlasu, je povinný po skončení nájmu uviest' nebytové priestory na svoje náklady
do póvodného stavu, pokiar sa s prenajímatel'om nedohodne inak, tzn. v prípade skončenia
iiájmu je nájomca povinný vrátit' priestory v stave, v akom ich prevzal, s prihlia*utím
na obvyklé opotrebenie a vymarované základným náterom. Nájomca sa zavL:uje 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, zhygienických
aprotipožiarnych predpisov, ato vsúlade spredpismi vypracovanými pre celý objekt.
Za všetky škody a ujmy na zdraví, ktorých príčinou bude nedodržanie alebo porušenie týchto
predpisov, zodpovedá v stanovenom rozsahu nájomca.

lO.Nájomca vplnom rozsahu zodpovedá za kontrolovaný pohyb os6b vobjekte školy,
navštevujúcich predmetné priestory. Zabezpečí, aby nebol mšený vyučovací proces v škole.

Čl. VI. Skončenie nájmu

4.

6.

7.

8.

9.

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

a. písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami
b. odstúpenfm od zmluvy v prípade, ak ktorákorvek zo zmluvných strán nedod:ží alebo

porušf niektoré z ustanovení tejto zmluvy
písormiou výpoved'ou z de>vodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov

C.
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3.

4.

5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že prena?jímater inájomca sú oprávnení vypovedat' túto zmluvu
k 31.7. príslušného kalendárneho roka, pričom výpoved' musí byt' dor?ičená druhej zmluviiej
strane minimálne 2 mesiace pred týmto dátumom.

Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuje za domčenú
dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej
zásielky druhej zrnluvnej 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 pre?ikázanej škody, ktorá vznikla nesplnením závčku jednou
zo zmhivných strán.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

5.

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.
Neoddelitel'nou 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
prenajímater a jeden škola. Účinná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke prenajímatel'a.

Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany závázné len vtedy, ak
sú vyhotovené al<o dodatok kri zmluve podpísaný zmluvnými stranami, 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:

Prenajfmatel':

Bratislava, dňa:

1 D. OKT. 2011
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Príloha 1.

Základná škola Majerníkova 62 Bratislava
Budova Maierníkova 60 Bratislava

Technick' prepoěetspotreb ener i

Nájomca : Centr?im nadania, n.o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
Z projektovej dokumentácie :
I.poschodje
201 67,30 m2
202 67,19 m2
203 29,80 m2
204 67,19 m2
205 50,27 nl"
206 4,26 m"
207 8,49 m2
208 2,52 m2
209 4,91 m2
210 5,26m2
211 5,04 m2
212 2,Ol m"
213 1,06m"
214 1,75m2
215 1,17m2
216 7,17m2
217 814? m2
219 y4,17m2
220 68,28 m2
221 24,56 m2
222 2124 m2
223 142,68 m?'
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 centrum a.s. za opakované dodanie tovaru a
služby, číslo odberného miesta 24ZZS5 1 97872000J meria objekt Majemfkova 60 čast' ,,B?.
podlahováplochaprespotrebuelektriny objektuMajerníkova60 6791,32m2
podlahová plocha pre spotrebu elektriny Centrum nadania, n.o. 749,73 m2
749,73 m2 :6 791,32 m2 = 11,04 %
Centrum nadania n.o. bude prispievat' 11,04 % z celkových nákladov.
Faktúry za opakované plnenie podra 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 €

l
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Príloha 1.

náklady za spotrebu elektrickej energie za Školskú jedáleň
náklady za spotrebu elektrickej energie prepočítarié z ekonomicky oprávnených nákladov
z faktúr od dodávatel'a elektriny Energetické centrum a.s. za opakované dodanie tovaru a
služby, číslo odberného miesta 24ZZS6095 7790006 meria objekt Majerníkova 60 Školská
jedáleň.
Faktúry za opakované plnenie podra Dohody o platbách = 8 400,00 €/rok
8 400,00 é/rok : l00 472 vydaných obedov = 0,08 €/obed
0,08 €/obed x 6024 = 48 1. ,92 €
481,92 € : 10 = 48,19 €/mesiac
náklady za prenajatú čast' 68,45 €
náklady za výdai jedál 48,19 €

116,64€
Náklady za spotrebu elekt,rickej energie za l mesiac 116,64 €

VODNÉ
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. položky II bod 8,
podra 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
počet žiakov v kalendárnom roku 2011 z www.minedu.gov.sk
86 žiakov

2 pedagógovia 1 pracuie doobeda a 2 poobede = priemer 1
87 osč'b x 7 m3 = 609 m3
609 m" : 365 = 1,668 m3
01.01.2010-21.02.2010 21dnfxl,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 'a 654,90 €

654,90 € :12 = 54,58 €
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 smerných 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 pracuje doobeda a 2 poobede = priemer 1
87 os6b x 7 m3 = 609 ma
609 m3 : 365 = 1,668 m-'
01.01.2010-21.02.2010 21 dní x 1,668 m3 = 35,028 m? x 0,8295 €/ m?= 29,06 €
22.02.2010-31.12.2010 344dníxl,668m3=573,79m3x0,8295€/m3=475,96€

505,02 e
+ 20 o/o DPH = 606,02 €

606,02 € :12 = 50,50 €
Náklady za spotrebu stočné na 1 mesiac 50,50 €

2
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Príloha 1 .

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 dodávater tepla Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7

812 22 Bratislava

c) obostavaný objem
ZŠMajerníkova'60 35178,153m3
ZšMaierníkova62 38540í036rrí'-bazén300l,315ma
spolu 70 7?6,874 m3

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

objednané množstvo
1 538 444 kWh x O,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 o/o 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 rozpočítavania sú:
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podra obostavaného objemu
(rozdielna konštrukčná výška jednotlivých miestností, triedy,telocvičňa)
Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiterom
nasledovne:

N,= N.S,,
s

N1,s náklady pre konečného spotrebitera (€)
N náklady na dodaiié teplo na vykurovanie za objekt rozpočítavania (€)
S celková podlahová plocha objektu (m3)
Sks podlahová plocha konečného spotrebitel'a -triedy (m3)
N<s = 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 €

3
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Príloha l .

VODY Z POVRCHOVF,HO ODTOKU
Náklady prepočítané z faktúr
Ol/2010 186,28 €
02/2010 168,52 €
03/2010 153,OO€
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€
11/2010 163,00€
12/2010 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 = 1 ?,87 €
Náklady za vody z povrchového odtoku na 1 mesiac 11,87 €

Náklady za energetické médiá na l mesiac :
elektrická energia 116,64 €
vodné 54,58 €
stoČné so,so e
teplo 254,96 €
vodyz povrchového odtoku 11,87€
spolu 488,55 €

V Bratislave, dňa 25.07.2011
vypracovala? Katarína Barboríková, Stredisko služieb škole : ,

Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia rs[Í-4
i

/

vpgíp,=yo4 vqžív,«ní,x 4,;$qú, MALEJ A VEEKEJ TELOCVIčNE JE
POTREBNÉ NÁKLADY NAVÝŠIŤ PODL'A HODmOVEJ SADZBYZA PRENÁJOM.
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DODATOK č. 1
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

č. 1170364311

Zmluvné strany:

Prenajímatel': mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulfkovou
IČO:-603520
baiikové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímater)

a

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

(d'alej len nájomca)

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1.

2.

Zmluvné strany uzavreli dňa 10.10.2011 zmluvu onájme nebytových priestorov
č. 1170364311, na nebytové priestory nachádzajúce sa vbudove Majerníkova 60
v Bratislave, ktoré sú bližšie špecifikované v jej článku I. (d'alej len ,,zmluva").
V zmysle čl. IV ods. 3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že prenajímater sa zavázuje
nájomcovi zabezpečit' dodávku energií aposkytovanie služieb spojených snájmom.
Poplatky za energie a služby v zmysle prílohy 1: Technický prepočet spotreby energií sa
nájomca zavLuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca na účet číslo
8618531002/5600, variabilný symbol 1170364311. 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. Prenajímater je oprávnený upravit' výšku poplatkov za
energie a sl?ižby na základe zmien cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah akvalita
poskytovaných služieb. Nájomca s takouto úpravou súhlasí.

Cl. II

Predmet dohody

Zmluvné strany sa dohodli, čl. IV ods. 3 zmluvy sa vypúšt'a a nový bude zniet':
,,Prenajímater sa zavázuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energif a poskytovanie služieb
spojených snájmom: dodávku vody aodvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla
a elektrickej energie. Zálohové platby za energie a služby podra technického prepočtu
spotreby energií sa nájomca zavázuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca

1.
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na účet 1804143001/5600, variabilný symbol 223001124, konštantný symbol 0308.
Prenajímatei' je oprávnený zmenit' výšku poplatkov za energie a služby na základe zmien
cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah akvalita poskytovaných služieb. Nájomca
s takouto úpravou súhlasí."

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté.

2. Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni je5 zverejnenia na webovej stránke mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves.

3. Na práva apovinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa
primerane použijú ?istanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona
č. 11 6/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

4. Táto dohoda sa vyhotovuje vtroch rovnopisoch, zktorých dva dostane prenajímater
a jedno vyhotovenie nájomca.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vóle,
zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Dohodu si prečítali,
porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujii
vlastnými podpismi.

Bratislava, dňa: O 1. rxini, 71154

Prenajímatel': Nájomca: O ',, AU5. 2'!!A

;l

( l?'

l

jí,

',

/J i 5.

Ing. Iveta Hanulíková

CENTRLJM NADANIAI, n.o.
Podzá'h-ra'dnáa:á9' "

82 ! 07 Bratislava
IČ.:.(): 379:2474!5

DIČ 20223569-O

ii i: .- '?-.' 7"
'y
M

T
Mgr. Martina Mátychová, PhD.

MffiS-í:.FKÁ ČA3Ť EiRí!lil-!SLAVA ?- KA.RL0:JiS as'E':t
poaeh tpsvcí'cli» 80'-O zvíy.iz=.;iíí=í-iÉ hirx

'iay VJ :;"j. i( A R L O 'V' ral V E S . S i<
-7 l -D.6.4A '.e'..,. 'jl??,.'k?.?aj.?I? P01)PIS. ..-7..?'?:"y.'?.".!?ů::?Í i.
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRiESTOROV
č. 239 0 36 43 11

(1/ Základriej škole A. Dubčeka v Bratislave, si budove na Majerníkovej 60)

Zml?ivné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IčO: 603520
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo ťičtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajíi'natel')

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

(d'alej len škola)

Nájomca: CENTRUM NADANIA, n.o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
zastťipená: Mgr. Martinou Mátychovo?i, PhD.
ICO: 37924745

(d'alej len nájomca)

uzavierajú v si:ilade s § 720 0bčiaiiskeho zákoiiníka, podl'a 8, 3 zákona č. 11 6/1990 Zb. o nájme
apodi'iájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pósobi'iostí z orgáiiov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
v aktuálnom ziiení túto nájomnú zmluvu:

Čl. I. Predmet nájmu

1.

2.

Prenajímatel' má Protokoloi'n ozvereiií správy nehnutel'ného majetku hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a závázkov č. 11 88 0024 03 00
zo dňa 5.2.2003 zverené do správy nehnutel'nosti v katastrálnom územf Karlova Ves -
Základnú školu A. Dubčeka, Majemíkova 62 'Va Bratislave, objekt na Majemíkovej 60, stavbu
napozemku parceliié číslo 1669/610, súpisné číslo 3045. Nehnutel'nosti sú zapísané
v katastri nehnuterností na liste vlastníctva č. 2513, pre okres Bratislava IV, obec Bratislava,
katastrálne územie Karlova Ves.

Predmetom nájmu sú iiebytové priestory na prízemí, 1. a2. poschodí uvedeného objektu.
Jedná sa o triedy, kabinety, sklady, viacťičelové priestory, odborné učebne fyziky a výtviarn e)

.2
i [11,výchovy, sociálne zariadenia, chodby atd'., celkom spodlahovo?i plochou 1 174,26

z'toho a280,06m2 na prízemí', 75?,47 m2 na 1. poschodí a 142,73- m2 na 2. poschodí..
Podrobne sú špecifikovaiié si prílohách 1 . až 6. Nájomca je oprávnený používat' aj spoločné
sociálne zariadenia, vstup. schodištia, chodby, ktoré zabezpečujú prístup kpredmetným
nebytovým priestorom. Nájomca móže spolu sostatnými využívat' školskú jedáleň
v predmetiiom objekte. Školské telocvične, plaváreň, prípadne d'alšie priestory bude móct'
nájomca využívat', ak o tom uzavrie doliodu s riaditel'ko?i školy. V tom prípade bude povinný
za ne uhrádzat' poplatky podl'a aktriálnych sadzieb. Nebytové priestory sú vybavené
rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredne vykuro'vané.

1
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Čl. II. Úěel nájmu

Nebytové priestory sú nájomcom využívané na prevádzkovanie neziskovej organizácie Ceritr'am
nadaiiia, Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, školského
klubu detí pri tejto škole a Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie. Prenajímatel' súlilasí s týi'n, že nájomca bude využívat' predmetné priestory aj na
prevádzkovaxiie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a súkromného
gymnázia po ich zaradení do siete škól a školských zariadení Slovenskej republiky.

Čl. III. Čas trvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na ?izavretí tejto n4jon'inej zmluvy na určitý čas takto:
od 1.11.20l1 do 31.7.2017 miestnosti č.-1l1, 112, 112 ŠKD
a od 1.12.201l do 31.7.2017 ostatné priestory.

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

Zmluvné strany sa dohodli na n4jomi'iom vo výške 10,00 €/m"/rok. Nájomné za predmetné
nebytové priestory ?ivedené v čl. I. tejto zmluvy je ročne 1l 742,60 €,
slovom: jedenást'tisícsedemstoštyridsat'dva eur a šest'desiat cemov.

Nájomné je splatné mesačne od decembra 2011 sumou 978,55 € do 15. dňa príslušného
mesiaca na účet čfslo 1804143001/5600, variabilný symbol 2390364311, nájomné za
november 2011 v sume l 54,47 € ?je splatné do 20 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy
zmluvnýn'ii stranaini.

Prenajímatel' sa zavázrije iiájomcovi zabezpečit' dodávku energií a poskytovanie služieb
spojených s nájmom. Od decembra 2011 sa nájomca zavázuje uhrádzat' poplatky za energie
aslužby v zmysle prflohy 2.: Techiiický prepočet spotreby energií mesačne do 15. dňa
príslušného n'iesiaca iia ťičet číslo 8618531002/5600, variabilný symbol 2390364311.
Poplatky za energie a služby za november 2011 v zmysle prílohy 1.: Technický prepočet
spotreby energií vo výške 100,39€ sa nájomca zavázuje uhradit' do 20 dní odo dňa
podpísania nájomnej zmluvy zml?ivi'iými stranami. Prenajímatel' je oprávnený upravit' výšku
poplatkov za energie a služby na základe zinien cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah
a kvalita poskytovaných služieb. N,4jomca s takouto úpravou súhlasí.

4. Nájomca si na vlastné iiáklady zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov. Bude sa
finančne spolupodiel'at' iia zabezpečeiií upratovania spoločných priestorov a na zabezpečení
služby na vrátnici. Zaváz?ije sa finaiičiie spolupodierat' na udržiavanf čistoty a schodnosti
prístupových chodníkov, na deratizácii a dezinsekcii objektu. Nájomca sa zavCuje uhrádzat'
poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu na základe zmluvy, ktorú uzavrie so subjektom
zabezpečujúcim tieto služby.

5. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájinu nie je poistený.

6. V prípade meškania s plateiiím nájomnélio apoplatkov za energie a služby je nájomca
povinný platit' úroky zoineškaiiia podl'a Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 87/1995 Z.z. v akmálnom zneiií.

1.

2.

3.

Čl. V. Osobitné ustanovenia

1. Prenajímatel' súhlasí s týin, aby nájoi'nca z odborných učební na ] . a 2. poschodí odstránil
póvodné zariadenie avybaveiiie avykonal ťipravy arenováci?i potrebné na uvedenie
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2.

:,

,?íredmetných priestorov do prevádzkyschopného stavu v zmysle dohodnutého účelu využitia.
Vzhl'adom ktomu, že ide otrvalé zhodnotei'iie nebytových priestorov, prenajímatel' sa
zavázuje poskytru:it' nájomcovi zl'avu znájomného vo v32ške skutočne vynaložených
nákladov po predložení prísl?išných dokladov,
Prenajímatel' súhlasf s tým, aby si období od 1 .12.201 ] do 30.6.20l2 nájomca prenechal čast'
predmetnýcli nebytovýc}i priestorov do podnájmu Súkromnej základnej umeleckej škole
so sídlom na Prokofievovej 5, 851 0l Bratislava, IČO: 31802958, zastúpenej Mgr. Jánom
Sirotkom, pri dodržaní týchto podmienok:
Pred?metom podnájrmi b?idťi nasledovné i?iebytové priestory s celkovou podlahovou plochou
272,09 í'n": triedy- akabiiiety č. 219, 220, 220b, 223, WC č. 224, čast' chodieb 1- a 2 na
1. poschodí predmetného objektu. Podnájomca ich bude využívat' za účelom výučby odborov
súkromnej základnej ?iinele.ckej školy. Podnájomca bude povinný nájomcovi uhrádzat'
nájomné vo výške 10,00 €/m"/rol<, n'iesači'ié nájomné je 226,74-€, slovom: -dvestodvadsat'šest'
eur a sedemdesiatštyri centov. Okrem toho bride podnájomca povinný nájomcovi uhrádzat'
poplatky za energie a služby v zmysle technického prepočtu, vypracovaným Strediskom
služieb škole.. Podnáj oiiíca b?ide dodržiavat' podmienky ustanovené v tejto zrnluve.
Nájomca je povinný poskytnút' prenajímatel'ovi miestnosti č. 11l, 112, nachádzajúce sa na
prízemí, na deň konania volieb alebo referenda riadne vyhlásených a uverejnených v Zbierke
zákonov.

Čl. VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

Prenajímatel' je povinný preí3at' n4jomcovi nebytové priestory v stave spósobilom na jeho
uzjvanie podra účelu uvedenélio v tej to zmluve, ak sa s nájomcom nedohodol inak.
Nájomca prehlasuje, že je oboznámený stechnickým stavom predmetných nebytových
priestorov. Kl'úče od predii?ietu nájimi odovzdá nájomcovi osoba poverená riaditel'kou školy.
Nájomca sa zavázuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podl'a čl. II. tejto zmluvy.
Vždy v septembri príslušnélio školského roka je poviru'iý nahlásit' počet žiakov školy a počet
stravníkov školskej jedálne.
Prenajímatel' je oprávnený požadovať prístup do prenajatých priestorov za účelom kontroly,
či nájomca užíva nebytové priestory v súlade s dohodnutým účelom využitia.

5. N4jomca, okrem podnájrnu v zmysle čl. V. tejto zmluvy, nem«'že prenajaté priestory alebo
ich čast' poskytnút' inému do podnájmu bez predchádzajúceho písoínného súhlasu
prenaj ímatera.

6. Nájomca je povinný oznámit' prenajíi'naterovi potrebu opráv súvisiacich s poruchami
stavebnej konštrukcie, doďávky tepla. vody, elektrickej energie a pod. ihned' potom, čo sa
onich dozvedel, a umožnit' m?i vykonanie týchto opráv. Prenajfmatel' je povinný
bezodkladne riešit' oznámené opodstatnené poruchy, ktoré bránia riadnemu užívaniu
predmetu nájmu, podl'a svojich finaiičných možností. Pri náhrade vzniknutej finančnej škody
nájomcovi sa bude postupovat' podl'a príslušných ustanovení platných právnych predpisov.

7. Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy do 150,00 € za opravu a udržiavacie práce
ako aj náklady, ktoré by vznikli iieprimeraným užfvaním priestorov. Nájomca je zodpovedný
za všetky škody na predmete nájrnu, ktoré spósobí, alebo ktoré sp5sobia osoby, zdržiavajúce sa
v predi'nete iiájrrui v súlade s polcyiu'ni nájomcu alebo s jeho vedomím. Všetky škody, za ktoré
zodpovedá nájomca, odstráni iia vlastiié náklady nájon'ica, alebo uhradí prenajímatel'ovi
v bežnýc}'i cenách.

8. Nájomca móže vykonávat' stavebné úpravy prenajatého priestoru len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prei'iajín'iatel'a. Ak nájomca vykoná zmeny bez tohto súhlasu, je povinný
po skončení nájrmi uviest' nebytové priestory na svoje náklady do póvodného stavu, pokial'

1.

2.

3.

4.
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sa s prenajímatel'om nedoliodne inak, tzn. v prfpade skončenia nájmu je nájomca ýiavinn,'
vrátit' priestoi-y vstave. v akoii'i ich prevzal, sprihliadnutím naobvyklé opotrebenie.Nájomca sa zaváz?ije vypratat' predmet nájmu bezodkladne v deň skončenia nájmu. A)knájomca ku dňu skončenia nájnm predmet ná.imu nevypratal, prenajímatel' je oprávnenývypratat' na nebezpečenstvo a náklady nájomcu veci, ktoré tam boli nájomcom alebo inouosobou vnesené, a tieto na jeho náklady a nebezpečenstvo uložit' do úschovy.
Vprenajatých priestoroch i'iájomca zabezpečuje aplní všetky povinnosti vyp}ým5úcezpredpisov oochraiie zdravia abezpečnosti pri práci, ochrane majetku, zhygienickýchaprojipožiarnych predpisov, ato vsúlade spredpismi vypracovanými pre celý objekt.ZEI všetky škody a ujmy na zdraví, ktorých príčinou bude nedodržanie alebo porušenie týchtopredpisov, zodpovedá v stanovenom rozsaliu nájomca.

lO.Nájomca vplnom rozsaliu zodpovedá za kontrolovaný pohyb osób vobjekte školy,navštev?iji:icicli predmetné priestory. Zabezpečí, aby nebol rušený vyučovací proces v škole.

9.

Čl. VII, Skončenie nájmu
1.

2.

3.

4.

5.

6

Nájoi'n sa končí uplymitím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že tento zinluvný vzt'ah zaniká:
a. písomnou dohodou i?i'iedzi zmluviiýn'ii stranami
b. odstúpením od zml?iy=ay 17 pripade, ak ktorákol'vek zo zmluvných strán nedodrží alebo

poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy
pisomnou výpoved'o?i z dóvodov ?ivedených v 8, 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajfmatel' i nájomca sú oprávnení vypovedat' túto zmluvu
k 31.7. príslušného kalendárneho roka, pričom výpoved' musí byt' doručená druhej zmluvnejstrane minin'iálne 2 mesiace pred týmto dátumom.
Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúcehomesiaca po doručení v5rpovede druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuf3e za doručenú
dňom jej prevzatia, dňom ocimietimtia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenejzásielky 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 zmluvnejstrane, aj ked' sa adresát o tom iiedozvedel.
Odstúpenie od zmluvy a skoi'ičenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ou nevylučuje možnost'uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením závázku jednouzo zmluvných strái?i.

C.

Čl. 17III. Záverečné ustanovenia
1.

')

a,

Pre právne poi'nery neupravené to?ito zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskehozákonníka, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov v zneníneskorších predpisov, Obchodného zákonníka a d'alších súvisiacich právnych predpisov.
Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú:
príloha 1 : a 2.: Technické prepočty spotreby energií
príloha 3. až 5.: Situačný plán prízemia, 1 . a 2. poschodia
Táto zmluva je vyhotovená v šiesticli roviiopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca, štyriprenajímatel' a jeden škola. Účiiiná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovejstránke prenajímatera.
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'! . Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany závazné len vtedy, aksú vyhotovené ako dodaíok ku zmluve podpísaný zmluvnými stranarni, alebo ak vyplývajúzo zmien právnycl?i predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasu.iťi, že zn'iluva nebola iizavretá si íiesni za nápadne nevýhodnýchpodmienok. Zmluvu si prečítali. jej obsahu porozuineli. a na znak súhlasu ju podpísali.
Bratislava, dňa:

Prenajímatel':
3. NOV '1011 Bratislava, dňa: 7 NOV. 20l'i

Nájomca:

/

/l,)
Ing. Iveta Hanulíková

starostka

(/,

ffil.,,'a. i':-':7aa oi?=:?,,
l-i

iř

/
í/

" 'rMgr. M-artin'pp Mátychová, PhD
:l'ka

ENTRLJM.NADANlA, n.o.Pí,dzáh-radnáa4a9" "', rouzanraCjna 49, 822 07 Bratislava
! Ič:O: 3792j745'

DIČ: 26i23';6Ů

Bratislava, dňa: 10 -11- xoií

Súlilas riaditel'ky školy:

(i'Ju, J
R?pDr. Eleonóra Golaisová

riaditerka školy

í'?'m 5
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Prfloha 1.

Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62 Bratislava
Budova Maierníkova 60 Bratislava

echnický prepočet spotreby energii

Nájomca : Centmm nadania

Z projektovej dokumentácie :
Prízemie (ravá čast' pohl'ad od hlavného vstupu)
111 67,19m2
112 67,90 m2
1l2ŠKD 50,27 m2
Spolu 185,36 m2

obostavaný objem 185,36 m2 x konštmkčná výška 3,25 m = 602,42 m3

ELEKTRICKÁ ENERGIA
náklady za spotrebu elektrickej energie prepočítané z ekonornicky oprávnených náUadov
z faktúr od dodávatera elektriny Energetické centmm a.s. za opakované dodanie tovaru a
služby, íjslo odberného miesta 24ZZS5 197872000J meria objekt Majernikova 60 čast' ,,B".
podlahováplochaprespotrebuelektriny objektuMajerníkova60 6791,32m2
podlahováplochaprespotrebuelektriny Centmrnnadania 185,36m"
185,36 m2 : 6 791,32 m2 = 2,72 %
Centrum nadania bude píispievat' 0,02 % z celkových nákladov.
Faktúry za opakované plnenie podra Dohody o platbách = 7 440 €/rok
7 440,00 € z toho 2,72 % = 202,37 €
202,37 € : 12 = 16,86 €
Náklady za spotrebu elektrickej energie za 1 mesiac 16,86 €

VODN]ť
Náklady za spotrebu vodné za l mesiac 0,00 €
STOC'?ÝÉ
Náklady za spotrebu stočné za 1 mesiac 0,00 €

TEPLO

Rozpočítanie ínnožstva dodaného tepla na vykurovanie
údaje o objekte rozpočítavania sú:-
a) objekt zúčtovania Základná škola A. Dubčeka Majerníkova 62 Bratislava
b)identifikáciazdrojatepla dodávatel'teplaBratislavskáteplárenskáa.s.Bratislava
c)?obostavaný objem
ZŠMajernikova60 35178,153m3
ZŠMajerníkova62 38540,-036m3-bazén300l,315m3
spolu 70 7?6,874 m3
obostavaný objem 185,36 m2 x konštrukčná výška 3,25 m = 602,42 m3
objednané množstvo
i714 850 kwh x 0,0476 + 20 % DPH = 97 952,23 e
regulačný príkon
323,5565 kW x 146,8516 +20 % DPH = 57 01175 €

154 969,98 €/rok
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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 O,0476 €/kWah + 20 % DPH = 39 428,67 €
2485 GJ x regulačný príkon O,05241 kW = 130,23885 kW
130,23885 kW x 146,8516 €/kW + 20 % DPH = 22 950,94 €
ročné náklady na prevádzku bazéna 62 379,61 €
Celkové náklady odberový diagram 154 969,98 €
odpočítané náklady bazén - 62 379,61 €
Ú'íČ+T'ŮV 92590,37€
Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:
Rozpočítavanie množstva dodaného-tepla na-vykurovanie podra obostavaného objemu
(rozdielna konštmkčná výška jednotlivých miestností, triedy,telocvičňa)
Náklady na dodané teplo-na vykurosiaxíxe sa rozpočítavajú konečným spotrebiterom
nasledovne:
%,, = N . Sb

s
%, náklady pre konečného spotrebitera (€)
Na- náklady'nadodanéteplo-navykwovaniezaobjektrozpočítavania(€)
S celková podlahová plocha objektu (m3)
S5 podlahová plocha konečného- spotrebitera -triedy (m3)
%, = 92 590,37€ . 602,42 m3

70 7?6,874 m3
N, = 788,76 €
788,76 € : 12 mesiacov = 65,73 €
Náklady za spotrebu tepla na 1 mesiac 65,73 €

VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
Náklady prepočítané z faktúr
Ol/2011 184,OO€
02/2011 165,OO€
03/2011 184,OO€
04/2011 178,02€
05/2011 184,24€
06/2011 178,06€
07/2011 184,24€
08/2011 184,24€
09/2010 168,79 €
10/2010 163,00 €
11/2010 163,OO€
12/2010 163,OO€
spolu 2 099,59 €
2 099,59 € : podlahová plocha 10 474 m2 = 0,20 €/ m2
0,20€/m2xprenajatáplochal85,36m =37,07€
37,07 € : 12 = 3,09 €
Náklady za vody z povrchového odtoku na l mesiac 3,09 €
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PLYN

Náklady prepočitané z vyúčtovacích faktúr dodávatera plynu Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.
19.Ol.2010-31.l2.2010 1534,96€
0l.Ol.201l-18.Ol.20l1 9,52€
spolu l 544,48€
l 544,48 € : 110 121 vydaných obedov = 0,Ol €/l vydaný obed
0,Ol € x 17 647 vydaných obedov = 1 76,47 €
176,47 € : 12 = 14,71 €
Náklady za plyn na l mesiac }4,71 €

NáJclady za energetické médiá na
elektrická energia
vodné
stoČné

teplo
vody z powchového odtoku
Pl'í'n
spolu

1 mesiac :
16,86€
0,00 €
o,oo e

65,73 €
3,09 €

14,71 €
100,39 €

V Bratislave, dňa 03 . 11. 2011
Vypracovala: K'ataí"na Barb-o'r"ková, Stredisko služieb škole o:rÁ %

"Marta'Ju';kovičo'vm,'vedú'ca"školského-odnele;a L7-
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Príloha 2.

Základná škola Alexandra Duběeka Majerníkova 62 Bratislava
Budova Maierníkova 60 Bratislava

Technický prepočet spotreby energii
Nájomca : Centrum nadania

Z pro3ektovej dokumentácie :
Prízemie
1l1
112
iizš<
Prízemie
120
113
122
134 chodba
137 chodba
I. poschodie
218c
218d
219
220
220b
221
222
223
224
225
226
227
227b
228
228b

kmeriový priestor
229
chodba 1
chodba 2
chodba 3
II. poschodie
320K
322
chodba
chodba
schodiskový
priestor
Spolu:

67,19m=
67,90 rn=
50,27 m2

22,82 m2
21,61 m2
50,27 m2
12,41 m"
6,23 m2

49,65 m2 : 4 subjekty =
24,94 m2 :4 subjekty =

21,61 m2
50,27 m"
45,06 m2
89,18m2
27,38 m"
2,36 m2
4,55 m2

67,19m2
5,98 m2

14,74 m2
15,27 m:.?
97,51 m2
45,22 m"
70,81 m2
24,12m2
46,06 rn"
49,57 m2
49,65 m= -
24,94 m2

58,31 m2+29,56 m2 : 5 subjektov = 17,57 m2
45,22 m2
97,51m2
15,62 m2
19,43m2

31,25 m2 :2 subjekty =
58,31 m" : 3 subjekty =

9,85 m"
1 255,37 m2

29,56 m2 : 3 subjekty =

obostavaný objem 1 255,37 m" x konštmkčná výška 3,25 m = 4 079,95 m?

(,3



ELF,KTRICKÁ ENERGIÁ
náklady za spotrebu elektrickej energie prepočítané z ekonomicky oprávnených nákladov
z faktúr od dodávatera elektriny Energetické centrurn a.s. za opakované dodanie tovam a
služby, číslo odberného miesta 24ZZS5 1 97872000J meria objekt Majerníkova 60 čast' ,,B".
podlahováplochaprespotrebuelektriny objektuMajerníkova60 6791,32m2
podlahová plocha pre spotrebu elektriny Centrum nadania 1255,37 m"
1255,37 m" : 6 791,32 m2 = 18,48 o/o
Centmm nadania bude prispievat' 18,48 % z celkových nákladov.
Faktúry za opakované plnenie podl'a Dohody o platbách = 7 440 €/rok
7 440,OO € z toho 18,48 o/o = l 374,9? €
1 374,9? € :12 = 114,58 €
Náklady za spotrebu elektríckej energie za l mesiac 114,58 €
VODNÉ
Náklady za spotrebu vodné za 1 mesiac O,00 €

STOČNÉ
Náklady za spotrebu stočné za 1 mesiac O,00 €

PLYN
Náklady prepočítané z vyúčtovacích faktúr dodávatel'a plynu Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.
19.Ol.2010-31.l2.2010 1534,96€
0l.01.20ll-18.0!.2Q11 9,52€
spolu 1 544,48€
l 544,48 € : 110 121 vydaných obedov = 0,Ol €/ l vydaný obed
0,Ol € x 17 647 vydaných obedov = 1 76,47 €
176,47 € :12 = 14,7? €
Náklady za plyn na 1 mesiac 14,71 €

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 dodávater tepla Bratislavská teplárenská a.s.Bratislava
c) obostavaný objemc) obos'l
ZŠ Majernfkova60 35178,153m3
ZŠMaierníkova62 38540,0.%m3-bazén300l,315m3
spolu 70 7] 6,874 m3
obostavaný objem 1255,37 m2 x konštrukčná výška 3,25 m = 4 079,95 m"
objednané množstvo
1 714 850 kWh x 0,0476 + 20 % DPH = 97 952,23 €
regulačný príkon
32,3,5565 kW x 146,8516 +20 o/== DPH ' 57 0l7,75 €'

154 969,98 €/rok

(r,(



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 O,0476 €/kWh + 20 % DPH = 39 428,67 €
2485 GJ x regulačný prfkon O,05241 kW = 130,23885 kW
130,23885 kW x 146,8516 €/kW + 20 % DPH = 22 950,94 €
rocné náklady na prevádzku bazéna 62 379,61 €
Celkóv4 náklady odberový diagram 154 969,98 €
odpočíŤm?ié náklady bazén 62 379,61 €
ÚK+ TÚV 92 590,37 €
Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:
Rozpočftavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podra obostavaného objemu
(rozdielna konštrukčná výška jednotlivých miestnostf, triedy,telocvičňa)
Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiterom
nasledovne:

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)
S3S podlahová plocha konečného spotrebitel'a -triedy (m3)
Nks = 92 590,37 € . 4 079,95 m=

70 716,874 m3
Nks = 5 341,92 €
5 341,92 € : 12 mesiacov = 445,}6 €
Náklady za spotrebu tepla na 1 mesiac 445,16 €

VODY Z POVRCHOVÉ,HO ODTOKU
Náklady prepočítané z faktúr
Ol/2011 184,OO€
02/2011 165,OO€
03/2011 184,00€
04/2011 178,02€
05/2011 184,24€
06/2011 178,06€
07/2011 184,24€
08/2011 184,24€
09/2010 168,79 €
10/2010 163,00€
11/2010 163,00€
12/2010 163,00 €
spolu 2 099,59 €
2 099,59 € : podlahová plocha 10 474 m2 = 0,20 €/ m2
0,20 €/ m2 x prenajatá plocha 1 255,37 m2 = 251,07 €
251,07 € :12 = 20,92 €
Náklady za vody z povrchového odtoku na 1 mesiac 20,92 €

Ý'r



Náklady za energetické médiá na l mesiac :
elektrická energia 114,58 €
vodné 0,00 €
stoČné 0,00 €
plyn 14,71 €
teplo 445,l6€
vody z povrchového odtoku 20,92 €
spolu 595,37 €

V Bratislave, dňa 04.11 .2011Y L)l(Iťl»l(lX'Cí+ ull(l 'Jff- I1 -j-IJ í .1 x, -?Vypracovala: Katarína Barboríková, Stredisko služieb škole o'j7'
Vc. ;Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia
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Príloha 3 ,

Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62 Bratislava
Budova Majerníkova 60 Bratislava

echnický prepočet spotreby energi
Podnájom

Nájomca : Súkromná ZUš, Prokofíevova 5, 851 0l Bratislava
Z projektovej dokumentácie :
prÍzemie
169 vstup. vestibul 203,44 m2 : 7 subjektov =
l 70schodisk. priestor 33,42 m2 : 7 subjektov =

11,00 m2 : 7 subjektov =171 zádverie
134 49,65 m2 : 7 subjektov =
137 83,25 m" : 7 subjektov =
I. poschodie
219
220
220b
223
224 WC
chodba 1
chodba 2

Spolu
obostavaný objem

29,06 m2
4,77 m2
1,57m2
7,09 m2

11,89 m"

45,06 m2
89,18m2
27,38 m"
67,19m2

3,98m2
24,82 m2
12,47m2

324,46 m2
324,46 m" x konštrukčná výška 3,25 m = l 054,495m3

49,65 m2 :2 subjekty =
24,94 m2 :2 subiekty =

ELEKTRICKÁ ENERGIA
'nákl?ady za spotrebu 'elektrickej energie prepočítané z ekonomicky oprávnených nákladov
z'faktúJr ?od"d"odávatel;a-el-ektriny Energetické centrum a.s. za opakované dodanie tovaru a
;lu"žby,' číslo"odbern;ho -mi-esta-2' 4ZZŠ5 1978 72000J meria objekt Majerrííkova 60 čast' ,,B".
podl'ahJo'vá'plocha-p;-e-spot;e'buelektriny objektuMajerníkova60 6791,32m2

324,46 m2podÍmová plocha pre spotrebu elektriny p.Sirotka
'324,46 m2 : 6 791,32 m2 = 4,77 %
ÍÚgr. Si;otka bude prispievat' 4,77 % z celkových nákladov.
řaktúrb yazaopmo'van;pÍneniepodl'aDohodyoplatbách=7440€/rok
7 440,00 € z toho 4,77 % = 354,89 €
354,89 € : 12 = 29,57 €
Náklady za spotrebu elektrickej energie za prenaj atú čast' 29,57 €prena)am CaSl A>,3 / 'c

Školskú jedáleň,zatiar Školskú jedáleň nevyužívajúnáklady za spotrebu elektrickej energie za
ňáŮad'y za'spotrebu elektrickej energie za 1 mesiac 29,57 €

l
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VODNE

Prepočet vody 3e vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. položky II bod 8,
podra ročných smerných čísiel ukazovatel'ov spotreby vody, pre základné školy v budove
s výtokom vody a sociálnyrn zariadením.
7 m= / osoba / rok , smemé číslo určené na 200 pracovných dní v roku
počet žiakov v kalendárnom roku 2011
25 osób x 7 m3 = 175 m3
175 m? x yodné 1,0757 €/ m3s DPH = 188,25 €
188,25 € : 12 = 15,69 €
NáUady za spotrebu vodné na l mesiac 15,69 €

STOčNú
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. položky II bod 8,
podra ročných smerných čísicl ukazovatel'ov spotreby vody, pre základné školy v budove
s výtokom vody a sociálnym zariadením.
7 m3 / osoba / rok , smerné čfslo určené na 200 pracovných dní v roku
25 osób x 7 m3 = 175 m3
175 m3 x stočné 1,0350 €/ m3s DPH = 181,13 €
181,13 € :12 = 15,09 €
Náklady za spotrebu stočné na 1 mesiac 15,09 €

TEPLO

Rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie
Údaje o objekte rozpočítavania sú:

Základná škola A. Dubčeka Majerníkova 62 Bratislavaa) objekt zúčtovania
b) identifikácia zdroja tepla dodávatel' tepla Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava
c) obostavaný objem
ZŠMajerm'kova-60 35178,153m3
ZŠMaiernikova62 38540,036m3-bazén300l,315m3
spolu 70 7?6,874 m=

obostavaný objem 324,46 m2 x konštrukčná výška 3,25 m = 1 054,495m=
objednané množstvo
1 714 850 kWh x O,0476 + 20 % DPH = 97 952,23 €
regulačný príkon
323,5565 kW x 146,8516 +20 o/o DPH = 57 0?175 €

154 969,98 €/rok

Z fakúr sú odpočftané celoročné náklady na prevádzku bazéna.
bazén
2485 GJ x variabilná zložka 277,7778 kWh = 690 277,833 kWh
690 277,833 k'Wh x O,0476 €/k 'Wh + 20 % DPH = 39 428,67 €
2485 GJ x regulačný príkon O,05241 kW = 130,23885 kW
130,23885 kW x 146,8516 €/kW + 20 o/o DPH = 22 950,94 €
ročné náklady na prevádzku bazéna 62 379,61 €

Celkové náklady odberový diagrarn
odpočítané náklady bazén
ÚK+ TÓ

154 969,98 €
62 379,61 €
92 590,37 €

2
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Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podra obostavaného objemu
(rozdielna konštrukčná výška jednotlivých miestností, triedy,telocvičňa)
Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečnýrn spotrebiterom
nasledovne:

N,= N.Si
S

N5 náklady pre konečného spotrebitera (€)
N náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítavania (€)
S celková podlahová plocha objektu (m3)
S1, podlahová plocha konečného spotrebitera -triedy (m3)
N1, = 92 590,37 € . l O54,495m3

70 7}6,874 m3
N, = l 380,66 €
1 380,66 € : 12 mesiacov = 115,06 €
Náklady za spotrebu tepla na 1 mesiac 115,06 €

VODY Z POVRCHOVÉ,HO ODTOKU
Náklady prepočítané z faktúr
Ol/2011 184,OO€
02/2011 165,OO€
03/2011 184,OO€
04/2011 178,02€
05/2011 184,24€
06/2011 178,06€
07/2011 184,24€
08/2010 163,86€
09/2010 168,79 €
10/2010 163,00 €
11/2010 163,00 €
12/2010 163,00 €
spolu 2 079,21 €
2 079,21 € : podlahová plocha 10 474 m2 = 0,20 €/ m2
0,20 €/ m2 x prenajatá plocha 324,46 mz = 64,89 €
64,89 € : 12 = 5,41 €
Náklady za vody z povrchového odtoku na 1 mesiac 5,41 €

Náklady za energetické médiá na l mesiac :
elektrická energia 29,57 €
vodné 15,69€
stoČné 15,09€
teplo 115,06€
vody z povrchového odtoku 5,41€
spolu 180,82 €

V Bratislave, dňa 22.09.20l1V ůraťlSlaVe, una 44.vt..iUl l ,.,Vypracovala: Katarína Barboríková, Stredisko služieb škole VM-
Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia ?-'?l
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DODATOK č. l
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ě. 2390364311

Zmluvné strany:

Prenajímatel': mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IČO: -603520
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. ú«:tu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímater)

a

Nájomca: CENTRUM NADANIA, n.o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
zastúpená: Mgr. Martinou Mátychovou, PhD.
xČo:-aygzp'iÁs

(d'alej len nájomca)

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 7.11.201l zmluvu onájme nebytových priestorov
č. 2390364311, na nebytové priestory nachádzajúce sa vbudove Majernfkova 60
v Bratislave, ktoré sú bližšie špecifikované v jej článku I. (d'alej len ,,zmluva?).

2. V zmysle čl. IV ods. 3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že prenajímatel' sa zavčuje
nájomcovi zabezpečit' dodávku energií a poskytovanie služieb spojených s nájmom. Od
decembra 2011 sa nájomca zaviuje uhrádzat' poplatky za energie a služby v zmysle
prílohy 2 : Technický prepočet spotreby energií mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca
na účet číslo 8618531002/5600, variabilný symbol 2390364311. Poplatky za energie
a služby za november 2011 v zmysle prílohy 1 : Technický prepočet spotreby energií vo
výške 100,39 € sa nájomca zavázuje uhradit' do 20 dní odo dňa podpísania nájomnej
zmluvy zmluvnými stranami. Prenajímater je oprávnený upravit' výšku poplatkov za
energie a služby na základe ztnien cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah akvalita
poskytovaných služieb. Nájomca s takouto úpravou súhlasí.

Čl. II
Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, čl. IV ods. 3 zmluvy sa vypúšt'a a nový bude zniet':

,,Prenajímatel' sa zav!ázuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energif a poskytovanie služieb
spojených snájmom: dodávku vody aodvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla
a elektrickej energie. Zálohové platby za energie a služby podra technického prepočtu

-l-
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spotreby energií sa nájomca zaviuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca
na účet 1804143001/5600, variabilný symbol 223001124, konštantný symbol 0308.
Prenajímater je oprávnený zmenit' výšku poplatkov za energie a služby na základe zmien
cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah akvalita poskytovaných služieb. Nájomca
s takouto úpravou súhlasí.?

Čl. III
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté.

2. Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpis?i oboma zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni 3e3 zverejnenia na webovej stránke mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves.

1.

3. Na práva apovinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa
primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona
č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Táto dohoda sa vyhotovuje vtroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane prenajímatel'
a jedno vyhotovenie nájomca.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vóle,
zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Dohodu si prečítali,
porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzu3ú
vlastnými podpismi.

4.

Bratislava, dňa: ? l pl.llý. 2ql4

Prenajímater: Nájomca: D ',, AUli. 7'j'jl

')'l

,'Ď-Q.í
.1

Ing. Iveta Hanulíková

CENTRLJM NADAN1.A, n.o.
Podzáhradná 49

82'l 07 Bratislava
IČ:O: 3792474-!5

Dlč: 202235691o/
=1
l

4(
?d

7 m
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 16303143?4

uzavretá podra zákona č. 11 6/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskoršich predpisov

(nebytové priestory v Základnej škole A. Dubčeka v Bratislave, v budove iia Majerníkovej 60)

Zmluvné strany:

Prenajímatel': mestská čast' Bratislaya - Karloya Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IčO: 603520
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímatel')

Nájomca: CENTRUM NADANIA, n. o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
zastúpená: Mgr. Martino?i Mátychovou, PhD.
.í(20:-379247;45

(d'alej len nájomca)

uzavierajú túto nájomnú zmluvu:

Čl. I. Predmet nájmu

1. Prenajímatel' prenajíma za d'alej uvedených podmienok nájomcovi iiebytové priestorypriestc
2,.,ato.nachádzajúce sa na 1 . poschodí v objekte prenajímatel'a o celkovej výmere 95,09 m2,

- nebytový priestor č. 212 o výmere 67,191n" a nebytový priestor č. 218 o výmere 27,90 m2

Ná'3omca je oprávnený používat' aj spoločné sociálne zariadenia, vstup, schodiská, chodby,
ktoré zabezpečujú prístup kpredmetným nebytovým priestorom. Nebytové priestory sú
ústredne vykurované, vybavené rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, osvetlené
denným svetlom.

Čl. II. Účel nájmu

1. Nebytové priestory sú nájomcom využívané na výchovu a vzdelávanie. V priestoroch budú
triedy Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, ktoré
nájomca zriad'uje.

Čl. III. Čas trvania nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vzt'ahu od 02.09.2014 do 31 .07.2017.
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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 11,00 €/m2/rok. Nájomné za predmetné
nebytové priestory uvedené v čl. I. tejto zmluvy je ročne 1045,99 €, slovom:
jedentisícštyridsat'pát' eur a devíát'desiatdevát' centov.

Nájomné je splatné mesačne vo výške 87,17 € do 15. dňa príslušného mesiaca na účet číslo
1804143001/5600, variabilný symbol 1630314314.

Prenajímatel' sa zvázuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energff a poskytovanie služieb
spojených s nájmom. Náj omca sa zvázuje uhrádzat' poplatky za energie a služby v zmysle
prílohy - Technický prepočet spotreby energif mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca,
variabilný symbol 1630314314. Prenajímatel' je oprávnený upravit' výšku poplatkov za
energie aslužby na základe zmiei'i 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 spolupodierat' na zabezpečení upratovania spoločných priestorov a na zabezpečení
služby na vrátnici. Zavázuje sa finančne spolupodierat' na udržiavaní čistoty a schodnosti
prístupových chodníkov, na deratizácii a dezinsekcii objektu. Nájomca sa zavázuje uhrádzat'
poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu na základe zmluvy, ktorú uzavrie so subjektom
zabezpečujúcim tieto služby.

Nájomca berie na vedomie, že v celkovej vý'ske nájomného nie je zahrnuté poistné proti
živelným udalostiam a škodám z vodovodného zriadenia.

Vprfpade meškania splatením nájomného apoplatkov za energie a služby je nájomca
povinný platit' úroky zomeškania podra Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 87/1995 Z. z. v aktuálnom znení.

Čl. V.
Práva a povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán

1. Prenajímatel' je povinný prenajat' nájomcovi nebytové priestory v stave spósobilom na jeho
užívanie podl'a účelu uvedeného v tejto zmluve, ak sa s nájomcom nedohodne inak.

2. Nájomca prehlasuje, že je oboznárnený stechnickým stavom predmetných nebytových
priestorov. Krúče od predmetu nájmu odovzdá nájomcovi osoba poverená riaditel'kou školy.

3. Nájomca sa zavázuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podl'a čl. II. te3to zmluvy.

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

5. Nájomca rnóže prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému do podnájrnu len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatel'a. V prípade, že občianske združenie
0.K., Veternicová 22, Bratislava, IČO: 31814620 požiada prenajímatera ouzavretie
nájomnej zmluvy na predmet nájmu, iiájomca je povinný s týmto o. z. uzatvorit' podnájornnú
zmluvu primerane za tých istých podmienok ako sú dané v tejto zmluve, na čo prenajímatel'
dáva súhlas.
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6. Nájomca je povinný oznámit' prenajímaterovi potrebu opráv súvisiacich sporuchami
stavebnej konštrukcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihned' potom, čo sa
o nich dozvedel a umožnit' mu vykonanie týchto opráv.

7. Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy v zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády
č. 57/1995 Z. z., ako aj náklady, ktoré by vznikli neprimeraným užívaním priestorov.
Nájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete nájmu, ktoré spósobí, alebo ktoré
spósobia osoby, zdržiavajúce sa v predmete nájmu v súlade s pokymni nájomcu alebo s jeho
vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá nájomca, odstráni na vlastné náklady nájomca,
alebo uhradí prenajímaterovi v bežných cenácli.

8. Nájomca móže vykoiiávat' stavebné úpravy prenajatého priestoru len spredchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímatel'a. Ak nájomca vykoná zmeny bez tohto súhlasu, je povinný
po skončení nájmu uviest' nebytové priestory na svoje náklady do póvodného stavu, pokial'
sa s prenajímatel'om nedohodne inak, tzn. v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný
vrátit' priestory vstave, v akom ich prevzal, sprihliadnutím naobvyklé opotrebenie.
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.

9. Vprenajatých priestoroch nájomca zabezpečuje aplnf všetky povinnosti vyplývajúce
z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, z hygienických
aprotipožiarnych predpisov, ato vsúlade spredpismi vypracovanými pre ce}ý objekt.
Za všetky škody a ujmy na zdraví, ktorých príčinou bude nedodržanie alebo porušenie týchto
predpisov, zodpovedá v stanovenom rozsahu nájomca.

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

11. V prípade, ak nájomca neodovzdá predmetné nebytové priestory v posledný deň trvania
nájmu prázdne a vyčistené, je povinný umadit' prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
mesačnej platby nájomného.

Čl. VII. Skončenie nájmu

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

písoímiou dohodou medzi zmluvnými stranami
odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákorvek zo zmluvných strán nedodrží alebo
pomší niektoré z ustanovení tejto zmluvy
písomnou výpoved'ou z dóvodov uvedených v F§ 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov

3. 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.
V<)poved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuje za doručenú

1.

a.

b.

C.

4.
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5.

6.

dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej
zásielky druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.
Odstúpenie od zii'iluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druiiej 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 závázku jednou
zo zmluvných strán.

Čl. VIII. Závereěné ustanovenia

1.

ů

3.

4.

5.

Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonnfka, zákona č. ii6/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových priestorov vznení
neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a d'alších súvisiacich právnych predpisov.
Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy je Technický prepočet spotreby energií.
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca, štyri
prenajímater 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 iiápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozurneli. a na znak súhlasu ju podpfsali.

Bratislava, dňa:

Prenaj ímatel':

(í5. Si? 7ni4 Bratislava, dňa:

Nájomca:

i

;31?»-.
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CENTRUM NADANIA, n.o.
Podzáhradíiá 49

E!2'l 07 Bratislava
IČ:O: 37924745
Dl(,: 202235690

l

l

l

Ing. Iveta Hanul'íková
starostka

Mgr. Mmtina Mátychová, PhD.
riaditerka
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Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62 Bratislava
Budova Majerníkova 60 Bratislava

echnický prepočet spotreby? energi

Nájomca:

Predmet nájmu :

CENADA

nebytový priestor č. 212 o výmere 67,19 m2 na prvom poschodí
nebytový priestor č. 218 o výmere 27,90 m2 na prvom poschodí

Z dóvodu, že pri vyúčtovaní energií za rok 2013 vznikol dostatočný preplatok na pokrytie
nákladov za spotrebu energií využívaním vyššie uvedených priestorov , nie je potrebné
uhrádzat' náklady za energie.

Komodita:
Elektrická energia 0,00 €
Teplo 0,00 €
Teplá úžitková voda 0,00 €
Vodné, stočné 0,00 €
Vody z povrqhového o.4toku O,00 €
Spolu 0,OO€

V Bratislave, dňa 26.08.20l4Vypí'acovala: -Katarí;a Bat?boňková, Stredisko služieb škole ?) 'T':? .
g-.
i

?-IBc. Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia
/
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Základná skola Alexandra l)iiběeka #laierníkova 62 Bratísiavaa,je'.
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ZMLUVA O NÁJME NEBYI'OVÝCH PRIESTORO!"
č. 003 0 36 70 08

Zmluvné strany:

Prenajímatel' : Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Iyetou Hanulíkovou
IčO:-603520
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účm: 1804143001/5600

(d'alej len prenajíínater)

so súhlasom riaditel'ky Základnej školy A. Dubčeka, Majemíkova 62,
84105 Bratislava, zastúpenej RNDr. Eleonórou Golaisovou
číslo účtu ZŠ : 8618531002/5600

(d'alej len škola)

a

Nájomca: CENTRUM NADANIA n.o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
zastúpená: PhDr. Janou Juráškovou, PhD.
IČO :-37924745
(d'alej len nájomca)

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákonníka, podra § 3 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme
apodnájme nebytových priestoroy vznení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Zb.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
vsúlade suznesením č.97/2007 zo7. zasadnutia Miestneho zastupiterstva Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves zo dňa 25 .9.2007 túto nájoínnú zmluvu:

Čl. I, Predrnet nájmu

1. Prenajímatel' má Protokolom o zverení správy nehnuterného majetku hlavného mesta SR
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a závčkov č. 118800240300 zo dňa 5.2.2003 zverené
dosprávy nehnuternosti vkatastrálnom úzerní Karlova Ves - objekt Základnej školy
A. Dubčeka, Majerníova 62 v Bratislave, a to stavbu na pozernku parc. č. 1669/610, súpisné
č.3045.

2. Predmetom nájmu sú 2 miestnosti na 2. poschodí objektu uvedeného v ods. 1., konkrétne
miestnosti č. 303B a 311, spolu s podlahovou plochou 86,20 m2. Nájomca je oprávnený
používať aj vstup, schodištia chodby avýťahy, ktoré zabezpečujú prístup knebytovým
priestorom a príslušné sociálne zariadenia.
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Čl. II. Účel nájmu

Nebytové priestory budú nájomcom využívané na prevádzkovanie Detského centra pre nadané
deti a nadané deti s postihnutím alebo narušením.

čl. III. čas trvania nájmu

Nájom sa uzaviera na určitý čas, a to od 15.1.2008 do 31.7.2017.

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

1. Nájomné za predmetné nebytové priestory je stanovené po dohode zmluvných strán na
250,00 Sk/mL ročne, ročne je to celkom 21.550 Sk, slovom dvadsať jedentisícpáť stopát' desiat
slovenských korún. Prenajímater si vyhradzuje právo úpravy výšky nájomného, ak dójde
k zmene právnych predpisov upravujúcich ceny nájomného za nebytové priestory.

2. Nájomné je splatné mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca vo výške 1.796,00 Sk na účet č.
1804143001/5600, variabilný symbol 21200304, konštantný symbol 0308. Nájomné za
zodpovedajúci počet dní v mesiaci januári 2008 vo výške 1.000,-Sk sa nájomca zaviuje
uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.

3. Prenajímater sa zaviuje nájomcovi zabezpečiť dodávku energií a poskytovanie služieb
spojených snájmom: dodávku vody aodvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla
a elektrickej energie. Zálohové platby za energie a služby v zmysle prílohy č. 1: Technický
prepočet spotreby energff sa nájomca zavázuje uhrádzať mesačne do 15. dňa príslušného
mesiaca na účet č. 8618531002/5600, variabilný symbol 0030367008, konštantný symbol
0308. Prenajímater je oprávnený zmeniť výšku poplatkov za energie a služby na základe
zmien cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah a kvalita poskytovaných služieb. Nájomca
s takouto úpravou súhlasí.

4. Rozsah upratovania prenajatých priestorov, finančné spolupodielanie sa na zabezpečovaní
upratovania spoločných priestorov, udržiavania čistoty a schodnosti prístupových chodníkov,
deratizácie a dezinsekcie objektu, hradení poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu, prípadne
zabezpečovanie a hradenie d'alších služieb bude predmetom dohody medzi nájomcom
a riaditerkou školy.

5. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu nie je poistený.

6. V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za služby je nájomca povirnný platiť
úroky z omeškania vovýške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou
Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímater je povinný prenajat' nájomcovi nebytové priestory v stave spůsobilom na jeho
užívanie podra účelu uvedeného v tejto zmluve.

2. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený stechnickým stavom predmetných nebytových
priestorov.

3. Nájomca sa zaviuje využívať predmet nájmu výlučne na účel podl'a čl. n. tejto zmluvy.

4. Prenajímater je oprávnený požadovať prístup do prenajatých priestorov za účelom kontroly,
či nájomca užíva nebytové priestory v súlade s dohodnutým účelom využitia.
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5. Nájomca nemóže prenajaté priestory alebo ich časť poskytnúť inému do podnájmu bez
predchádzaj4ceho písomného súhlasu prenajírnatera.

6. Nájomca je povinný oznáíniť prenajímatel'ovi potrebu opráv súvisiacich s pomchami
stavebnej konštmkcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihneď potom, čo sa
o nich dozvedel a umožnit' mu vykonanie týchto opráv.

7. Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy a udržiavacie práce (do 5.000,00 Sk), ako
aj náklady vzniknuté neprirneraným užívaníín priestorov.

8. Nájomca móže vykonávať stavebné úpravy prenajatého priestom len s písomným súhlasom
prenajímatera a na svoj účet. Ak nájomca vykoná zmeny bez tohto súhlasu, je povinný po
skončení nájmu uviesť nebytové priestory na svoje náklady do póvodného stavu, pokial' sa
s prenajímaterom nedohodne inak, tzn. v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť
priestory v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a vyrnal'ované
základným náterom.

9. Vprenajatých priestoroch nájomca zabezpečuje aplní všetky povinnosti vyplývajúce
zpredpisov oochrane zdravia abezpečnosti pri práci, ochrane majetku, zhygienických
aprotipožiarnych predpisov, ato vsúlade spredpismi vypracovanýrni pre celý objekt.
Za všetky škody a ujmy na zdraví, ktorých príčinou bude nedodr'anie alebo pomšenie týchto
predpisov, zodpovedá v stanovenom rozsahu nájomca.

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

Čl. VI. Ukončenie nájmu

1. Nájom sa končí uplynutírn času, na ktorý bol dohodnutý v čl. m. tejto zmluvy.
2. Prenajímater m6že písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred 3eho uplynutím

z dóvodov uvedených v § 9 ods. 2 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.

3. Nájomca móže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred jeho uplynutím
z dóvodov uvedených v § 9 ods. 3 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateI' i nájomca sú oprávnení vypovedat' túto zmluvu
ku dňu 31.7. príslušného kalendárneho roka, pričom výpovedná lehota je dvanásťmesačná
a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po domčení výpovede.

5. Nájomný vzťah móže byť ukončený dohodou zmluvných strán.

čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka azákona č.116/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových priestorov vznení
neskorších predpisov.

2. Neoddeliternou súčasť ou tejto zmluvy je príloha č. 1: Technický prepočet spotreby energií
3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca, štyri

prenajímater a jeden riaditerka školy.
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4. AkékoÍ'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.

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

Bratislava, dňa: 21 34H. 2aJa

Súhlas riaditel'ky školy:

Prenaj ímater :

!

í

Nájomca: k?? p' 2{
CENTRUW? QAp4NlA, n.o,

Podzáhradná 49
82:! 07 Bratlslava

ičo: 37924745
Dl(::: 2022a5690
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Príloha č. 1

Z,áklaďná škola A. Dubčeka Maierníkova 6? Bratislava

echni«ký prepočet spotreby energi

: Centmm nadania, n.o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
: 303B, 311
: 86,2 m2

Nájomca
Preníyaté prieston7
Prenajatá plocha

ELEKTRICKA ENERGIA
Spotreoa ele)ctrickej energie prepočítaná podl'a energetickej náročnosti spotrebičov
26 ks svietidiel 40 W
1,04 kw X 11,48 = 1.1,93 st
aktivity 4 hodiny týždenne = 4 hod. x 4 týždne = 16 hodín mesačne
1l,93 x 16 = 190,88
Náklady na spotrebu elektrickej energie na 1 mesiac 190,88 Sk

TEPLO
Rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podl'a §6 Vyhlášky 630/2005Z.z.
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) podlahová plocha
obostavaný objem
ZŠMajemíkova60 35178,153m3
ZŠ %aierníkova 62 ? 30 54Q-,O36 m3 - bazén 3 001,315 m3
spolu 70 7?6,874 m3

obostavaný objem
miestnosti 303B,311 86,2 m2 x konŠtrukčná výška 3,25 m = 280,15 m3

d) merná spotreba objektu na celkový obostavaný objem
2 590 GJ : 70 716,874 m-' = 0,036 GJ/ m3

0,036 GJ/ m3

Z důvodu, že nie je merané množstvo dodaného tepla na prípravu T'ÚV a množstvoZ dóvodu, že nie ie mi
spotrebovanei TUV sispotrebovanej TUV sú z faktúr odpočítané pomerné množstvo tepla TÚV z celoroěne
dodaného tepla podl'a mesiaeov na základe Prflohy č.1 k Vyhláške ;c. 630/2005 Z.z.
z 'fakúr sú odpočítané aj celoročné náklady na prevádzku bazéna.
bazén
2485 GJ x nameraná variabilná zložka 408,40 Sk/GJ = 1014 874,- Sk
2485GJxfixnázmluvnázložka 11l,26Sk/GJ= 276481,-Sk
ročné náklady na prevádzku bazéna 1291 355,- Sk

TÚV
589,62258 GJ x variabilná zložka 408,40 SUGJ = 240 801,86 Sk
589GJ xfixnázložka 1ll,26Sk/GJ= 65532,14Sk
ročné náklad-yna TÚV 306 334,00 Sk

XJ'
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Príloha č. 1

z faktúr je odpočitaná TÚV
január 2006 - faktúra 658 085,90 Sk - 9% TÚV = 598 858,17 Sk
febmár faktúra 599 278,80 Sk - 9% TUV = 545 343,71 Sk

faktúra 558 070,40 Sk - 8% TÚV = 513 424,77 Skmarec

faktúra 225 058,00 Sk - 8% TUV = 207 053,36 Skapril
faktúra 235 072-,40 Sk - 8% TÚV = 216 266,61 Skmáj
faktúra 224 143,00 Sk - 8% Tť;JV = 206 211,56 Skjún
faJctúí'a 59 554,60 Sk - 8% ??V = 54 790,23 Skjúl

-august faktúra 77 524,60 Sk - 8% TÚV = 71 322,63 Sk
september faktúral63698,70Sk-8%TUV=l50602,80Sk
október faktúral64278,40Sk-8%TUV=l51l36,13Sk
november faktúra274505,'70Sk-9o/oTÚV=249800,'19Sk
december faktúra350818,80Sk-9%T'[JV=319245,1lSk

3 590 089,30 Sk

I

i
!
I

I

I

l
l

l

l

Celkové náklady
odpočítané náklady T'ÚV
odpočítané náklady bazén
'ŤÍ
ÚK
Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú: a
z faktúr za rok 2006

a) objednané množstvo tepla ce}ý objekt 6 423,00 GJ
b) namerané množstvo tepla na vykurovanie 2 590,00 GJ
c) fixná (zmluvná) zložka ceny tepla na dodané teplo na vykurovanie 111,26 Sk/GJ
d) variabilná (nameraná) zložka ceny tepla na dodané teplo na vykurovanie408,40 SkjG}
e) náklady z prerozdelených fixných nákladov O Sk
f) celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie rok 2006 1992 400,30 Sk
predpoklad na rok 2007 zvýšenie o 6,3 % ceny tepla 2117 921,50 Sk
odhad na rok 2008 zvýšenie o 8,0 % ceny tepla 2 287 355,20 sb
nie sú ešte zverejnené cenníky
c)fixná(zmluvná)zložkacenyteplanadodanéteplonavykurovanie 135,18Sk/GJ
d) variabilná (nameraná) zložka ceny tepla na dodané teplo na vyJcurovanie4 17,33 Sk/GJ
e) náklady z prerozdelených fixných nákladov O Sk
f) celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie 2 287 355,20 Sk
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podra obostavaného objemu
(rozdielna konštmkčná výška jednotlivých miestností, triedy,telocvičňa)
sa postupuje podl'a 815..
Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiterom
nasledovne:
N,= N.S,

s

N5 náklady pre konečného spotí-ebitera (Sk)
N náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítavania (Sk)
S celková podlahová plocha objektu (m3)
S1, podlahová plocha konečného spotrebitera -triedy (rn3)
N5 = 2 287 355,20 Sk . 280,15 m3

70 7?6,874 m3
N, = 9 061,5227 Sk
9 061,5227 Sk : 10 mesiacov = 906,15 Sk
Náklady na spotrebu tepla na l mesiac 906,15 Sk

3 590 089,30 Sk
306 334,00 Sk

1291 355,00 Sk
1992 400,30 Sk
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VODA
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. polo&y n bod 8,
podra ročných smerných čisiel ukazovaterov spotreby vody, pre školy.
7 m3 / osoba / rok , smerné čislo určené na 200 pracovných dní v roku
13 osób x 7 m3 = 91 m3
91 m3 x 49,10 = 4 468,10 Sk
4 468,10 : 10 = 446,81
Náklady na spotrebu vody na 1 mesiac 446,81 Sk

Náklady na energetické médiá na 1 mesiac :
elektrická energia 190,88 Sk
teplo 906,15 Sk
vodné,stočné 446,81 Sk
spolu l 543,84 Sk

Ceny energií sú s účinnost'ou
elektrickáenergia odl.l.2008do31.l2.2008
teplo odhad na rok 2008, nie je zverejnená cena na rok 2008
vodrié, stočné od 11.2007 do 31 12 2007, nie je zverejnená cena na rok 2008

V Bratislave, dňa 27. 12.2007

Vypracovala: Katarína Barboríková, energetik SSŠ ?
Marta ?urkovičová, vedúca školského oddelenia
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Dodatok č. l
ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 003 0 36 70 08 zo dňa 21.1 2008,

ktorého preďmetom je prenájom priestorov v ZS A. Dubčeka v Bratislave

Zínluvné strany:

PrenajÍmater : Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IČO :-603520
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účm: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímatel')

so súhlasom riaditerky Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova 62,
841 05 Bratislava, zastúpenej RNDr. Eleonórou Golaisovou
čfslo účtu ZŠ: 8618531002/5600

(d'alej len škola)
a

Nájomca: CENTRUM NADANIA n.o.
Podzáhradná 49, 82107 Bratislava
zastúpené riaditel'kou: Mgr. Martinou Mátychovou
IČO:-37924745
(d'alej len nájomca)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 ku Zmluve onájme nebytových priestorov
č. 003 0 36 70 08 zo dňa 21.1.2008, ktorým sa predmetná nájomná zmluva mení takto:

V čl, I. Predmet nájmu sa ods. 2. v predchádzajúcom znení mší a nahrádza znením:
Od 1.9.2008 sú predmetom nájmu priestory na 2. poschodí objekffi uvedeného v ods. l.,
konkrétne učebne č. 313, 316b a kabinet č. 316, d'alej čast' prislúchajúcej chodby a príslušné
sociálne zariadenie, ktoré sú započítané polovicou podlahovej plochy, nakol'ko nie sú využívané
výlučne len nájomcom. Podlahová plocha prenajímaných priestorov (príloha 2.) je spolu

,49 m . Na3omca 3e opravneny pouzivat a) vstup, schodistia a chodby, ktore zabezpecu3u
prístup k nebytovým priestorom, šatňu a tiež jedáleň, telocvičňu atd'. v čase podl'a dohody
s riaditerkou školy. Nájomca sa zavázuje vždy do 15.9. príslušného školského roka nahlásiť
prenajímatel'ovi a škole aktuálny počet žiakov a zamestnancov.

V čl. II. Účel nájmu sa za prvú vetu v predchádzajúcom znení pridáva veta v znení:
Od 1.9.2008 sa účel nájmu rozšimje o prevádzkovanie Súkromnej základnej školy pre žiakov
s intelektovým nadaním, ktorú Ministerstvo školstva SR za.radilo do siete šk«"l a školských
zariadení SR rozhodnutím č. CD-2007-12648/25601-1 :917/SZŠ zo dňa 5.l2.2007.

V čl. IV. Nájomné apoplatky za služby spojené snájmom v ods. 1. sa prvá veta
v predchádzajúcom znení mší a nahrádza vetami v znení:
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 250,00 Sk/m2 ročne. Ročné nájomné je
celkom 5 7 622,00 Sk, slovom páť desiatsedemtisícšesť stodvadsať dva slovenských korún.
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'V čl. IV. Nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom sa ods. 2. v predchádzajúcom
znení mší a nahrádza znením:

Nájomné je splatné mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca od septembra 2008 vo výške
4 802,00 Sk =159,40 EUR (konverzný kurz: 1 EťJR =30,1260 Sk) na účet č. 1804143001/5600,
variabilný symbol21200304, konštantný syrnbol 0308.

V čl. IV. Nájomné apoplatky za služby spojené snájmom sa vods. 3. za vety
v predchádzajúcom znení pridáva veta v znení:
Od 1.9.2008 platí aktualizovaný technický prepočet energií, ktorý je prílohou 1. tohto dodatku.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán sa dopÍňa o ods . 1l. v znení :
Prenajímatel' súhlasí s tým, aby nájomca ako zriad'ovatel' dal predmetné nebytové priestory
dopodnájmu Súkromnej základnej škole pre žiakov sintelektovýín nadaním, ktorej je
zriad'ovateI'om, za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

V čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ods. 10. dopfňa o vety v znení:
Predmetné priestory je nájomca oprávnený využívať v pracovných dňoch od 7:00 do 18:45 hod.
Využívanie predmetu nájmu nad rámec tohto časového rozsahu je možné len na základe dohody
s riaditerkou školy.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia sa dopÍňa o ods. 6. v znení:
Dodatok č.1 je neoddeliternou súčasťou Zmluvy onájme nebytových priestorov
č.0030367008 zo dňa 21.1.2008. Učinnost' nadobúda dňnm 1 0200R Vvhí-itnvpnv ipzo dňa 21.1.2008. Účinnosť nadobúda dňom 1.9.20'08. 'Vyhotovený je
v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdíží prenajímater, jeden riaditel'ka š-koly a jeden
nájomca. Neoddelitel'nou súčasť ou tohto dodatku sú prílohy:
príloha 1.: Technický prepočet spotreby energií - aktualizovaný,
príloha 2.: Situačný plán

Prenaj ímatel' :

Bratislava,dňa: 'l':r i'( 7,-)(,i;o; ,.,-<,/<.:xsX(:?.íi? T?,:.,
't r-ígU (/)

./ 9
Nájomca:

/
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/
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%r( ,I'»i .1' ???'---?aJ

Súhlas riaditerky školy:
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Príloha 1 .

Základná škola A. Dubčeka Maierníkova 62 Bratislava

4cký prepočet spotreby energii

: Centmm nadania, n.o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
: 2. poschodie miestnosti č. 313, 316 , 316 b, chodba, WC
:313 67,19m2

316 29,80 m2
.:iibb by,xgrrs
chodba 48,35 m2
IWC 17,96 rn"
spolu 230,49 m2

uživanie priestorov v príscovných dňoch v čase 7,00-18,45 hod.

Nájomca
Prenajaté priestory
Prenajatá plocha

ELEKTRICKÁ ENERG'?A
Spotreba elektrickej energie prepočítaná podra energetickej náročnosti spotrebičov
313 33svietidielx40W=l,32kWh
316 6svietidielx40W=0,24kWh
316/b 33 svietidiel x 40 W = 1,32 kWh
chodba l svietidlo x 40 W = 0,04 kWh

2,92 kW x 6,69 = 19,53 Sk/hod.
19,53 Sk x priemer 6 hod. = 117,18 Sk/deň
117,18 Sk/deň x 20 = 2 343,60 Sk
Náklady na spotrebu elektrickej energie na 1 mesiac 2 343,60 Sk

VODNÉ, STOČNÉ
Prepo'č,et vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č 397/2003 Zb. položky II bod 8,
podra ročných smerných čísiel ukazovaterov spotreby vody, pre základné školy.
9 m3 / osoba / rok , smerné číslo určené na 200 pracovných dní v roku
12 os6b x 9 m3 = 108 m3
108 m3 x 54,86 = 5 924,88 Sk
5 924,88 : 10 = 592,48
Náklady na spotrebu vody na l mesiac 592,48 Sk

'Ť?D



Príloha 4.

TEPLO

Rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podl'a §6 Vyhlášky 630/2005Z.z.
Údaje o objekte rozpočítavania sú:

Základná škola A. Dubčeka Majerníkova 62 Bratislavaa) objekt zúčtovania
b') identifikácia zdroja tepla dodávatel' tepla Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7

812 22 Bratislava

c) obostavaný objem
ZŠ Majerníkova 60 35 178,153 m3
ZŠMajerníkova62 38540,036m3-bazén300l,315m3
spolu 70 7?6,874 m3

obostavaný objem
miestnosti 313,316,316b,WC,chodba,230,49 m2 x konštrukčná výška 3,25 m = 749,09 m3

d) merná spotreba objektu na celkový obostavaný objem
2 590 GJ : 70 7?6,874 m3 = 0,036 GJ/ m3

0,036 GJ/ m3

Z fakúr sú odpočítané celoročné náklady na prevádzku bazéna.
bazén

2485 GJ x nameraná variabilná zložka 394,72 Sk/OJ = 980 879,20 Sk
2485GJxfixnázmluvnázložka 171,48Sk/GJ=426127,80Sk
ročné náklady na prevádzku bazéna 1407 007,00 Sk

január
febmár

marec

apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

Celkové náklady
odpočítané náklady bazén
ÚK+ TÚV

faktúra 359 550,30 Sk
faktúra 332 083,70 Sk
faktúra 316 867,10 Sk
faktúra 234 879,80 Sk
faktúra 153 543,60 Sk
faktúra 122 58i,10 Sk
faktúra 59 554,60 Sk
faktúra 77 524,60 Sk
faktúra 163 698,70 Sk
faktúí-a 164 278,40 Sk
faktúra 274 505,70 Sk
faktúra 350 818,80 Sk

2 609 886,40 Sk
1407 007,00 Sk
1202 879,40 Sk

Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:
a) objednané množstvo tepla ce}ý objekt 6 860,04 GJ
b) namerané množstvo tepla na vykurovanie 2 590,00 GJ
c)fixná(zmluvná)zložkacenyteplanadodanéteplonavykurovanie 17?,48SUG]
d) variabilná (nameraná) zložka ceny tepla na dodané teplo na vykurovanie394,72 Sk/GJ
%-] A-L&-%-u%&J l- PÁ Wl %JL=%A%-l%akJ Mll kl[%kAJ %=k& l&uk%ku%&%J Y ,
f)celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie +TUV
e) náklady z prerozdelených fixných nákladov OSk

1 202 879,40 Sk
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podra obostavaného objemu
(rozdielna konštmkčná výška jednotlivých miestností, triedy,telocvičňa)
sa postupuje podra § 5.

IŤ



Priloha 1.

Náklady na dodané teplo na vykuí'ovanie sa rozpočitavajú konečným spoti-ebiterom
nasledovne:
N,= N.S,

s

%, náklady pre konečného spotrebitera (Sk)
N náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítavania (Sk)
S celková podlahová plocha objektu (m3)
S5 podlahová plocha konečného spotrebitera -triedy (rn3)
%, = 1202 879,40 Sk . 749,09 m3

70 7?6,874 m3
N, = 12 74?,866 Sk
12 741,866 Sk : 10 mesiacov = 1274,18 Sk
Náklady na spotrebu tepla na l mesiac 1274,18 Sk

Náklady na energetické médiá na 1 mesiac :
elektrická energia 2 343,60 Sk
vodné,stočné 592,48 Sk
tep%p l 274,18-Sk
spolu 4 210,26 Sk

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk 139,75 €

VBratislave,dňa 15.lO.2008

Vypracovala: Katarína Barboríková, energetik SSŠ (;!? a
Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia ,-a4?.....(' i
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Dodatok č. 2
ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 003 0 36 70 08 zo dňa 21.l.2008

s dodatkom ě. 1 zo dňa 19.11.2008,
ktorých predmetom je prenájom priestorov v ZS A. Dubčeka v Bratislave

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
íčo:-bop.szo
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 ZŠ : 8618531 002/5600

(d'alej len škola)

a

Nájomca: CENTRUM NADANIA n.o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
zastúpené riaditel'kou: Mgr. Martinou MátychovouzastÚpei
IČO: 377924745

(d'alej len nájomca)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 2 ku Zmluve onájme nebytových priestorov
č. 003 0 36 70 08 zo dňa 21.l.2008 s dodatkom č. 1 zo dňa 19.1l.2008, ktorým sa predmetná
nájomná zmluva s dodatkom menia takto :

V ěl. I. Predmet nájmu sa ods. 2. v predchádzajúcom znení rušf a nahrádza znením:
Od 1.9.2009 sú predrnetom nájrrm nasledovné priestory na 2. poschodí časti A objektu
uvedeného v ods. l.:
učebne č. 308, 310, 311, 312, 313, 316b,
kabinety č. 308b, 316,
skladyč. 309, 314, 315,
príslušné chodby a 4 WC.
Podlahová plocha prenajímaných priestorov je spolu 725,23 m2 (prílohy č. 1 a 2). Nájomca je
oprávnený používat' aj 5 šatní, vstupy, schodištia, výťah a chodby, ktoré zabezpečujú prístupkvyužfvaným nebytovýrn priestorom.. Školskú jedáleň móže využívat' spol-u s-ostatnými
nájomcarni priestorov vpredmetnom objekte. Školské telocvične,-plaváreň,-prípadne d'alšie
priestory bude m«"ct' využívat' po uzavretí dohody s riaditel'kou školy. V tom prípade bude
povinný uhráďzat' za ne poplatky podra aktuálnych sadzieb.
Nájomca sa zaviuje vždy do 15.9. príslušného školského roka nahlásit' prenajímaterovi a škole
aktuálny počet žiakov a zamestnancov.
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V čl. IV. Nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom v ods. 1. sa prvá a dmhá veta
v predchádzajúcom znenf rušia a nahrádzajú vetarni v znenf:
Zmluvné strany sa v súlade s platnými právnymi predpismi dohodli na nájomnom vo výške
8,30 €/mL ročne. Ročné nájomné je celkom 6 019,41 €,
slovom šest'tisícdevátnást' eur a štyridsat'jeden centov.

V čl. IV. Nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom sa ods. 2. v predchádzajúcom
znenf mší a nahráďza znením:

Nájomné je splatné mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca vo výške 501,62 € (= 15 111,80 Sk)
na účet č. 1804143001/5600, variabilný symbol21200304.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca najneskór do 31.12.2009 uhradí rozdiel nájomného za
obdobie od l .9.2009 do 31. 12.2009 medzi výškou nájomného, ktoré ubrádzal v zmysle dodatku
č. 1 k predmetnej zmluve a nájomným v zmysle tohto dodatku. Rozdiel je mesačne 342,22 €
(=10 309,72 Sk).

V čl. IV. Nájomné apoplatky za služby spojené snájmom sa vods.3. za vety
v predchádzajúcom znení pridávajú vety v znení:
Od l .9.2009 platí aktualizovaný technický prepočet energií, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.
Podra neho je výška zálohových platieb za energie aslužby od 1.9.2009 mesačne 735,06€
(=22144,50Sk). Splatné sú mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca na účet
č. 8618531002/5600, variabilný symbol 0030367008.
Nájomca sa zaviuje najnesk«"r do 31.12.2009 uhradit' rozdiel medzi doteraz uhradenými
platbarni podra predchádzajúceho technického prepočtu a sumou podra aktuálneho technického
prepočtu. Rozdiel je mesačne 595,31 € (=17 934,31 Sk).

V čl. IV. Nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom v ods. 4. v predchádzajúcom znení
sa v prvej vete vypúšt'ajú slová: ,,Rozsah upratovania prenajatých priestorov, ..."
Potom veta začína slovami: ,,Finančné spolupodielanie sa ..."
a za prvú vetu sa pridáva veta v znení:
Upratovanie prenajatých priestorov si zabezpečuje na vlastné náklady nájomca.

V čl. IV. Nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom sa ods. 6. v predchádzajúcom
znení ruší a nahrádza znením:

V prípade meškania s platením nájomného je nájomca povinný platit' úroky z omeškania podl'a
§ 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1 995 Zb.

Čl. IV. Nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom v predchádzajúcom znení sa dopfňa
o odstavec 7. v znení:

Pri prepočte bol pouz'úý konverzný 1 € = 30,1260 Sk.

-2-
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Čl. VII. Záverečné ustanovenia sa dopÍňa o ods. 7. v znení:
Dodatok č.2 je neoddeliternou súčast'ou Zmluvy oná5me nebytových priestorov
č. 003 0 36 70 08 zo dňa 21.l.2008 s dodatkom č. l zo dňa 19.11.2008. -Účinnost' -nadobúda
dňom l .9.2009. Vyhotovený je v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží prenajímatel', jeden
nájomca a jeden škola. Neoddeliternou súčast'ou tohto dodatku sú prílohy:
prfloha l .: Technický prepočet spotreby energií - aktualizovaný,
príloha 2.: Situačný plán.

Bratislava, dňa: 2 8. DEa- 2009

Prenajímater: S

k
]

/
/l ',,,"

Nájomca: ('f-.-("'Ía t.. ?'
CENTRUM NADANIA, rí.o.

Podz:ih-r:aodná '49 "
82! 07 Bratislava

ičp: aze:gp?ias
Dl(5-: 2i2!3Š69ť

Súhlas riaditerky školy: ' /í/..,/7{ilií, ?/a.? 71ir-?-,r a .?

0
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Príloha 1.

Budova Majerníkova 60 Bratislava

ihnický prepočet spotreby energ'
: Centrum nadania, n.o., Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
: 2. poschodie čast' A
: chodba 96,71 nl"
WC 15,27m2
WC 3,98 m2
308 67,19m2
308b 29,80 m2
309 7,}7m2
310 67,19m=
311 67,19m2
312 67,19m"
313 67,19m2
314 2,36 m"
315 3,34m2
316 29,80m2
316b 67,19m2
chodba 1 14,4? m2
WC 15,27m2
WC 3,98 m2
spolu 725,23 m2

Ostatné priestory z projektovej dokumentácie :
suterén - šatne
001 chodba pri šatniach
002 šatne 5 ks
044 zádverie
008 chodba
008 schodisko do suterénu

Nájomca
Prenajaté priestory
Prenajatá plocha

38,llm2
39,37m"
21,12m2
37,15m2
11,56m2

147,31 m2
9,60 m24009 schodisko zo sut.na prízemie 38,40 m2

prÍzemie
vshipný vastibul
116 dlhá chodba
117 chodba

117 schodiskový priestor na I.
ravá čast" jedáleň
I. poschodie
218 chodba

218 schodiskový priestor na II.
n.poschodie
316 chodba

:4 = 50,86 m2
: 3 = 26,33 m2
: 3 = 19,43 m2
: 3 = 9,85 m2
: 3 = 105,11 m2

203,44 m2
79,Ol m2
58,31m2
29,56 m2

315,35m2

19,43 m2
9,85 m2

3
3

58,31 m2
29,56 rn"

19,43m2
417,20 m2

358,31m2

II. poschodie
ostatná plocha
podlahová plocha
obostavaný objem

725,23 m2
417,20m2

l 142,43 m2
1 142,43 m2 x konštrukčná výška 3,25 m = 3 712,8975m3

7'7'



Príloha 1.

ELEKTRICKA ENERGIA
náklady za spotrebu elektrickej energie prepočítané z ekonomicky oprávnených nákladov
z faktúr od dodávatera elektriny Slovakia Energy s.r.o za opakované dodanie to'vam a služby,
číslo odberného miesta 24ZZS5 197872000J meria objekt Majernfkova 60 čast' ,,B?.
podlahová plocha pre spotrebu elektriny
podlahová plocha pre spotrebu elektriny

objektu Majerníkova 60
Centr?im nadania, n.o.

6 791,32 m2
l 142,43 n'i2

1 142,43 m= : 6 791,32 m2 = 16,82 %

Centrum nadania n.o. bude prispievat' 16,82 % z celkových nákladov.

Faktúry za opakované plnenie podl'a Dohody o platbách = 7 323,86 €/rok
7 323,86 € z toho 16,82 o/o = 1231,87 €
1 231,87 € : 10 = 123,19 €

Náklady za spotrebu elektrickej energie za prenajatú čast' 123,19 €

náklady za spotrebu elektrickej energie za Školskú jedáleň
náklady za spotrebu elektrickej encrgie prepočftané z ekonomicky oprávnených náklado'v
z faktúr od dodávatel'a elektriny Slovakia Energy s.r.o za opakované dodanie tovam a služby,číslo odberného miesta 24ZZS6095 7790006 meria objekt Majernfkova 60 Školská jedáleň.
714,- € x 10 mesiacov podl'a Dohody o platbách = 7 140,- €/rok
7140,- €/rok : 100 472 vydaných obedov = 0,0711 €/obed
0,07? 1 €/obed x 6 599 = 469,19 €
469,19 € : 10 = 46,92 €/mesiac

náklady za prenajatú čast'
náklady za výdaj jedál

123,19€
46,92 €

170,11 €

Náklady za spotrebu elektrickej energie za 1 mesiac 170,11 €

-?.;?



Príloha 1.

TEPLO
Rozpočítanie innožstva dodaného tepla na vykurovanie podl'a 8,6 VyhJášky 630/2005Z.z.
Údaje o objekte rozpoěítavania 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
ZŠMajerníkova60 35178,153m3
ZŠMajerníkova62 38540,036m3-bazén300l,315m3
spolu 70 7?6,874 m"

obostavaný objem prenajatej časti
1 142,43 m2 x konštrukčná výška 3,25 m = 3 712,8975 m3

objednané množstvo
i 474 889 hwh X 0,05605 = 82 667,52 €+ ig % DPH = 98 374,36 e
regulačný príkon
342,4306 kW x 146,85720 = 50 288,39 € x 19 % DPH = 59 843J9 €

158 217,55 €/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 O,05605 €/kWh + 19 % DPH = 46 041,19 €

2485 GJ x regulačný príkon O,05241 kW = 130,23885 kW
130,23885 kW x 146,8572 €/kW -+' l'? % DPH = 22 760,55 €
ročné náklady na prevádzku bazéna 68 801,74 €

Celkové náklady odberový diagram
odpočítané náklady bazén
ÚK+ TÚV

158 217,55 €
68 8!Ol,74 €
894]5,81€

Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpoěítavania sú:
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podra obostavaného objemu
(rozdielna konštrukčná výška jednotlivých miestností, triedy,telocvičňa)
sa postupuje podl'a § 5.
Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiterom
nasledovne:
Nks ? 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)
S<s podlahová plocha konečného spotrebitel'a -triedy (m3)
Nks = .89 415,81 € . 3 712,8975 m3

70 716,874 m3
Nks = 4 694,66 €
4 694,66 € : 10 mesiacov = 469,47 €
Náklady za spotrebu tepla na 1 mesiac 469,47 €

?



Ptíloha 1.

VODNÉ
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. položky II bod 8,
podra ročných smerných čfsiel ?ikazovaterov spotreby vody, pre základné školy v budove
s výtokom vody a sociálnym zariadením.
7 m3 / osoba / rok , smerné číslo ?irčené na 200 pracovných dní v roku
54 žiakov

9 pedagógov polovica pracuje doobeda a polovica poobede = priemer 4,5
58,5 os6b x 7 m3 = 409,5 m?
409,5 m3 : 365 = 1,12 m3
0l.01.2009-26.01.2009 26dníxl,12m3=29,12m3x0,7767€/m3=22,61€
27.01.2009-19.05.2009 ll3dnfxl,12m3=l26,56m3x0,7767€/m3=98,29€
20.05.2009-15.07.2009 57dníxll2m3=63,84m3x0,7767€/m3=49,58€
16.07.2009-20.10.2009 97dníxl,12m3=l08,64m3x0,8266€/m3=89,80€
20.10.2009-31.l2.2009 72dníx 1,12m3= 80.64m3x0,8266€/m3= 66,65€

326,93 €
+ 19 o/o DPH a 389,0467 €

389,0467 € : 10 = 38,90 €
Náklady za spotrebu vodné na 1 mesiac 38,90 €

sročm
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 výtokom vody a sociálnym zariadením.
7 m3 / osoba / rok , smerné číslo určené na 200 pracovných dnf v roku
54 žiakov

9 pedagógov polovica pracuje doobeda a polovica poobede = priemer 4,5
58,5 osí"b x 7 m3 = 409,5 m3
409,5 m3 : 365 = 1,12 m"
01.01.2009-26.Ol.2009 26 dní x 1,12 m3 = 29,12 m3 x 0,7535 €/ m3= 21,94 €
27.01.2009-19.05.2009 ll3dníxl,12m3=l26,56m3x0,7900€/m3=99,98€
20.05.2009-15.07.2009 57 dní x 1,12 m3 = 63,84 m3 x 0,7900 €/ m3= 50,43 €
16.07.2009-20.lO.2009 97dnfxl,12m3=l08,64m3x0,7900€/m3=85,83€
20.10.2009-31.12.2009 72 dnf x 1,12 m3 = 80,64 m3 x O,7900 €/ m3= 63,71 €

321,89€
+ 19 o/o DPH 'a 383,0491 €

383,0491 € : 10 = 38,30 €
Náklady za spotrebu stoěné na 1 mesiac 38,30 €

ďo



Príloha 1.

VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
Náklady prepočítané z faktúr
Ol/2009 147,38 €
02/2009 132,55€
03/2009 147,60 €
04/2009 142,90 €
05/2009 147,60 €
06/2009 142,90 €
07/2009 147,60 €
08/2009 147,60 e
09/2009 142,90€
10/2009 147,60€
11/2009 132,55€
12/2009 147,38€
spolu 1 726,56€

l 726,56 € : podlahová plocha 10 474 m2 = 0,16 €/ m2
0,16 €/ m2 x prenajatá plocha 1 142,43 m2 = 182,7888 €
182,7888 € : 10 = 18,28 €

Náklady za vody z povrchového odtoku na 1 mesiac 18,28 €

Náklady na energetické médiá na
elektrická energia
vodné
stoČné

teplo
vody z povrchového odtoku
spolu

l mesiac :

170,11€
38,90€
38,30€

469,47 €
18,28€

735,06 €
22 144,50 Sk

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

V Bratislave, dňa 1.12.2009

Vypracovala: Katarína Barboríková, SSŠ í aC,'? - ' a%-.ý?'

Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia,í- -l

VPRÍPADE VYUŽÍVANIA BAZÉNA, MALEJ A VEL"KEJ TELOCVIČNE JE
POTREBNÉ NÁKLADY NAVÝŠIŤ POI)EA HODINOVEJ SADZBYZA PRENÁJOM.
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DODATOK ě. 3
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ě. 0030367008

Zmluvné strany:

Prenajímatel': mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
íčo:-boaszo
bankové spojenie: Prima baríka Slovensko, a.s.
č. účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímatel')

a

Nájomca: CENTRUM NADANIA, n.o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
zastúpená: Mgr. Martinou Mátychovou, PhD.
IČO:-37924745
(d'alej len nájomca)

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 21.01.2008 zi'nluvu onájme nebytových priestorov
č. 0030367008 vznení platných dodatkov, na nebytové priestory nachádzajúce sa
vbudove Majerníkova 60 vBratislave, ktoré sú bližšie špecifikované v5e5 článku I.
(d'alej len ,,zmluva").

2. V zmysle čl. IV ods. 3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že prenajímater sa zavázuje
nájomcovi zabezpečit' dodávku energií aposkytovanie služieb spojených snájmom:
dodávku vody aodvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla aelektrickej energie.
Zálohové platby za energie a služby v zmysle prílohy č. l : Technický prepočet spotreby
energií sa nájomca zavázuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa prfslušného mesiaca na účet
číslo 8618531002/5600, variabilný symbol 0030367008, konštantný symbol 0308.
Prenajímater je oprávnený upravit' výšku poplatkov za energie a služby na základe zmien
cien vstupov, alebo ak sa zmenf rozsah akvalita poskytovaných služieb. Nájomca
s takouto úpravou súhlasí. Od Ol .09.2008 platí aktualizovaný technický prepočet energií,
ktorý je prílohou l dodatku. Od 01.09.2009 platí aktualizovaný technický prepočet
energií, ktorý je prílohou č. l dodatku. Podl'a neho je výška zálohových platieb za energie
a služby od 01.09.2009 mesačne 735,06 € (=22 144,50 Sk). Splatné sú mesačne do 15.
dňa príslušného mesiaca na účet č. 8618531002/5600, variabilný symbol 0030367008.
Nájomca sa zavázuje najneskór do 31.l2.2009 uhradit' rozdiel medzi doteraz uhradenými
platbami podra predchádzajúceho technického prepočtu asumou podl'a aktuálneho
technického prepočtu. Rozdiel je mesačne 595,31 € (=17 934,31 Sk).

Čl. II

-1-
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Predmet dohody

1 . Zmluvné strany sa dohodli, čl. IV ods. 3 zmluvy sa vypúšt'a a nový bude zniet':

,Prenajímater sa zavmuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energií a poskytovanie služieb
spo3ených snájmom: dodávku vody aodvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla
a elektrickej energie. Zálohové platby za energie a služby podl'a technického prepočtu
spotreby energií sa nájomca zavázuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca
na účet 1804143001/5600, variabilný symbol 223001124, konštantný symbol 0308.
Prenajímater je oprávnený zmenit' výšku poplatkov za energie a služby na základe zmien
cien vstupov, alebo ak sa zmení rozsah akvalita poskytovaných služieb. Nájomca
s takouto úpravou súhlasí."

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatnéustanoveniazmluvyostávajúnedotknuté.

2. Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves.

3. Na práva apovinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa
primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obcl'iodného zákonníka a zákona
č. 11 6/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

4. Táto dohoda sa vyhotovuje vtroch rovnopisoch, zktorých dva dostane prenajímatel'
a jedno vyhotovenie nájomca.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vóle,
zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Dohodu si prečítali,
porozumeli 5ej obsahu a nemajú proti jej foríne a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú
vlastnými podpismi.

5.

Bratislava, dňa: O 1. AUI:i 2n. 14

Prenajímatel': Nájomca:

CE-Nl-TLjM.NADANlA, n.o.
Pcidzáh-ra'dnaáa:4'9"'

íl:2 ! 07 Bratisía;a
íč:,p: :3792474:5'

{?í:č. 202235690

1

I

I

Ing. Iveta Hanulíková

/l

l

( j í
".:l ,

T

Mgr. Martina Mátychová, PhD.

íí'lESTSKA CAST ElRATiSLAVA - KkR',,0%I>. VES :
P?':€'Dl? A ;'Ai'J:)'i IA 80t.0 aYal/E!!EJNEK 'Nl'ž{

Wí'J'v'l.KAFi:-o%"AVES.SK

DŇA .'7J'...'-'-:???q ? % . Z?.'.'!CL PODPIř. -Ti'?'?z % .' -'?S.
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 435/2017

Zmluvné strany

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Danou Čahojovou
IČO:-603 520
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SKl9 5600 0000 0018 0414 3001

(d'alej len prenajímater)

Nájomca: CENTRUM NADANIA, n. o.
Podzáhraďná 49, 821 07 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Maitina Mátychová, PhD.
IČO: 37924745
(d'alej len nájomca)

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákonníka, podra § 3 zákona č. 1l 6/ 1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov túto nájomnú zmluvu. Nájom
nebytových priestorov bol prejednaný na rokovaní Miestneho zastupiterstva mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves dňa 16.05.20l7 a 18.07.20l7.

Čl. I. Predmet nájmu

1. Prenajímatel' je vlastníkom nehnuternosti - Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova 62
v Bratislave, budovy na Majerníkovej 60, v katastrálnom území Karlova Ves. Stavba so
súpisným číslom 3045, na pozernku parcelné číslo l 669/6 10 je zapísaná na liste vlastníctva
číslo 4708.

2. Predmetom nájmu sú nebytové priestory na I., II., III. nadzemnom podlaží, I. podzemnom
podlaží o celkovej výmere 3186,14 m2 , bližšia špecifikácia v prílohe č. 1. Nájomca má
povolené používat' aj vstup, schodištia, chodby, ktoré zabezpečujú prístup k predmetnýrn
nebytovým priestorom. Ná5omca je oprávnený používat' príslušný výt'ah a školskú jedáleň.
Nájomca može v predmetnom objekte využívat' školské telocvične a plaváreň. Podrnienkou
využívania je uzatvorená dohoda s riaditel'om školy o časovom harmonograme. V prípade
dohody bude povinný za využívané predmetné priestory uhrádzat' poplatky podl'a
aktuálnych sadzieb energií. Nebytové priestory sú vybavené rozvodmi el. energie, vody,
kanalizácie, ústredne vykurované.

1
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Čl. II. Účel nájmu

Nebytové priestory sa nájomcovi prenajímajú za účelom zabezpečenia výchoyno-
vzdelávacieho procesu škól a školských zariadení , ktoré má nezisková organizácia vo
svojej zriad'ovaterskej posobnosti ana zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo štatútu
neziskovej organizácie.

Čl. III. Čas trvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto nájomnej zmluvy na určitý čas, a to od
0l.Ol.20l8 do 31.07.2019.

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

l . Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 10,00 €/m"/rok. Nájoínné za
predmetné nebytové priestory uvedené v čl. I. tejto zmluvy je ročne 31 861,40 €, slovom
tridsat'jedentisícosemstošest'desiatjeden eur aštyridsat' centov. Uvedené nájomné je
stanovené pre rok 2017. Nájomné za d'alšie roky sa nájomca zaviuje uhrádzat' vo výške
ročného nájomného za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré bude upravené o mieru inflácie
meranú indexom spotrebiterských cien za predchádzajúci kalendárny rok na základe
informácie vydávanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Ná3omné je splatné mesačne surnou 2 655,12 € do 15. dňa príslušného mesiaca na účet
IBAN SKl9 5600 0000 0018 04?4 3001, variabilný syínbol 4352017.

3. Úhradu za užívanie predmetu nájmu bez zmluvného vzt'ahu za obdobie od 01.08.2017 do
0l.Ol.20l8 vo výške 2 570,45 mesačne, tzn. celkovo za celú dobu nájmu bez zmluvného
vzt'ahu vo výške 12 852,25 €, slovom dvanást'tisícosemstopát'desiatdva eur a dvadsaťpát'
centov sa nájomca zaviuje uhradit' do 30 dní od účinnosti tejto zrnluvy na účet číslo IBAN:
SKl9 5600 0000 0018 0414 3001, variabilný symbol 4352017.

4. Prenajímater sa zavůzuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energií a poskytovanie služieb
spojených s nájmom. Zálohové platby za energie a služby podl'a technického prepočtu
spotreby energií sa nájomca zavCuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca na
účet IBAN: SK19 5600 0000 0018 04?4 3001, variabilný symbol 4352017. Prenajímater je
oprávnený zrnenit' výQku poplatkov za energie a služby na základe zmien cien vstupov.
Nájomca s takouto úpravou súhlasí.

5. Nájomca si na vlastné náklady zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov, je povinný
zabezpečovat' na vlastné náklady deratizáciu adezinsekciu vprenajatých nebytových
priestoroch v zmysle platných právnych a hygienických predpisov. Nájomca sa zavázuje
finančne spolupodierat' na udržiavaní čistoty a schodnosti prístupových chodníkov, na
deratizáciu a dezinsekciu spoločných priestorov. Nájomca si na vlastné náklady zabezpečuje
odvoz a likviďáciu odpadu.

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

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený s technickým stavom predmetných nebytových
priestorov. Drobné stavebné opravy, rekonštrukciu a udržiavacie práce, ktoré je potrebné
realizovat', aby mohli predmetné priestory slúžit' dohodnutému účelu nájmu, vykoná
nájomca na vlastné náklady vsúlade splatnými právnymi predpismi bez možnosti
akejkol'vek vzájomnej kompenzácie medzi zmluvnými stranami. Nájomca znáša na vlastné
náklady drobné opravy a udržiavacie práce do výšky 165,00 €, ako aj náklady vzniknuté
neprimeraným uŽÍvanÍm priestorov.

2. Nájomca sa zavmuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podra čl. II tejto zmluvy.
Nájomca je povinný doručit' oddeleniu školstva Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves v termfne stanovenom k zberu údajov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR l exemplár štatistických výkazov a protokolov (výkaz 40-Ol za zriad'ovatel'a).

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

4. Nájomca nemóže prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému ďo podnájmu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatera.

5. Nájomca je povinný oznárnit' prenajímaterovi potrebu opráv súvisiacich s poruchami
stavebnej konštukcie, vrátane okien , dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihned'
potom, čo sa o nich dozvedel, a umožnit' mu vykonanie týchto opráv. Prenajímatel' je
povinný bezodkladne riešiť oznámené opodstatnené poruchy, ktoré bránia riadnemu
užívaniu predmetu nájmu, podra svojich finančných možností. Pri náhrade vzniknutej
finančnej škody nájomcovi sa bude postupovat' podra príslušných ustanovení platných
právnych predpisov.

6. Nájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete nájmu, ktoré spósobí, alebo ktoré
spósobia osoby zdržiavajúce sa v predrnete 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 beiých cenách.

7. Nájomca m«"že vykonávat' stavebné úpravy prenajatého priestoru len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímatera a na svoj účet. Ak nájomca vykoná zrneny bez tohto
súhlasu, je povinný po skončenf nájmu uviest' nebytové priestory na svoje náklady do
póvodného stavu, pokiar sa s prenajímatel'om nedohodne inak, tzn. v prípade skončenia
nájmu je nájomca povinný wátit' priestory v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie a vymarované základným náterom.

8. Nájomca je oprávnený označit' predmet nájmu svojim názvom vo foríne informatfvnej
tabule jej umiestnením na fasáde nehnuternosti v mieste na to určenom prenajímaterom.

9. Nájomca sa zavíuje vypratat' predmet nájmu bezodkladne v deň skončenia nájrnu a vrátit'
ho prenajímaterovi. Ak nájomca ku dňu skončenia nájmu predmet nájmu nevypratal,
prenajímater je oprávnený vypratat' na nebezpečenstvo a náklady nájomcu veci, ktoré tam
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boli nájomcom alebo inou osobou vnesené, a tieto na jeho náklady a nebezpečenstvo uložit'
do úschovy.

10. Vprenajatých priestoroch nájomca zabezpečuje aplní všetky povinnosti vyplývajúce
z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, z hygienických
a protipožiarnych predpisov v súlade s platnými právnymi predpismi. Za všetky škody
a ujmy na zdraví, ktorých príčinou bude nedodržanie alebo porušenie týchto predpisov,
zodpovedá v stanovenom rozsahu nájomca.

1l. Nájomca vplnom rozsahu zodpovedá za kontrolovaný pohyb osób vobjekte školy,
navštevujúcich predmetné priestory. Nájomca sa zavázuje zabezpečit', aby osoby v objekte
školy nerušili vyučovací proces.

12. Správu budovy vykonáva Karloveská realizačná spoločnost', H. Meličkovej l/E, P.O.BOX
54, 840 00 Bratislava 44, (http://www.krssro.eu/) na základe Mandátnej zmluvy.

Čl. VI. Skončenie nájniu

1 . Nájom sa končf uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. III. Te3to zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzt'ah zaniká:

a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami
b) písomnou výpoved'ou z dí"vodov uvedených v § 9 zákona č. l16/1990 Zb. v znení

neskorších predpisov
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímater i nájomca sú oprávnení vypovedat' túto zínluvu

k31.07. príslušného kalendárneho roka, pričom výpoved' musí byt' domčená dmhej
zmluvnej strane minimálne l rok pred týmto dátumom.

4. Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po domčenf 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.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka, zákona č. l 16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a d'alších súvisiacich právnych predpisov.

2. Neoddeliternou súčast'ou tejto zmluvy sú:
Prfloha č. l: špecifikácia predmetu nájmu
Príloha č. 2: predpis mesačných záloh

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží prenajímater, jeden
nájomca. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na internetovej stránke prenajímatera. Touto zmluvou sa riadia tiež
právne vzt'ahy zmluvných strán vyplývajúce z predmetu zmluvy v období od Ol.08.2017 do
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
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4. Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmlrivné strany závázné len vtedy,
ak sú vyhotovené ako dodatok ku zmluve podpísaný zmluvnými stranarni, alebo ak
vyplývajú zo zmien právnych predpisov.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vóle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu

- porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

Bratislava: dňa

Prenajímater:
Bratislava:dňa J:'</ 'i;l 'l-)4-;?'-
Nájomca:

Dana Čahoj'6vá" a
ř.I

a%]
?(l:c' /

%. I%

?I'y L- l!' a'a" :' ::' U ;' !:} ta ."' =?'Íy '!S' Á'x Í"! Í -?'- 1 ť 'I í aJ ú
í'-'crizahrao'ná ".'9

:B 2 'l 0 '/' B a? ' a. 1 al S l ao V F.í.
'íČ ?-.'): ',379)?47A.?'í

Mgr. M'!artiíía Mátychová, PhD.
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ŠPECIFIKÁCIÁ PREDMETU NÁJMU príloha č. 1

III. nadzemné podlažie
Císlo miestnosti

?
4vm?
{T?

1
l
1

l
l

l

l

I

6

k

302

303

29 80

- 67,19
304

305

4,26
8,49
2,52
4,41

306

307

308

309

5,26
5,04 -

310

311

2,Ol
1,06
1,75312

313 1,17
314

315

317

717 -
96,71
74,17

318

319

68,28
95,63
72,78
24,56

320

321

329

330

41,76
201,57

331

332

27,38
114,41

333

334

2,36
3,34

336 4,26
8,49337

338

343

2,52
1,06

344

345

1,75
1,17



II. nadzemné podlažie

? p

t'?

1
l
l

I

l
l
1
l

I
I

l
l
l

I

1
l
l
i

7

?'í

202

203

204

205

206

207

208

Ř,49- - --
- 2,52

209

210

4,91
- 5-,Ž6 -

211 5,04
212 2,Ol
213 1,06

1,75214

215

216

217

219

117

7,17
87,41
747 -

220 68,28 -
221 24,56

27,24
142,68

222

223

230 45,06 -
231 8918

27,38232

233 67,19 -- ----
234 87,4}
235 2,36
236 4,55
245 1,06

175246

247 1,17
248 67,19

132,74249

250 26,50
251 4Á,60- - -
252 21,61
253

256



258

[ t

18,62

18,62

I. nadzemné podlažie
l

I. podzemné podlažie

8

?z

259

260

261

35,45
16 86

129 22,82
1,38
1,31

130

131

132 21,61
133

135

50,27 -
2,36

150 5107 od Ol.01.20l8

151 50,53 od Ol.Ol.20l8

001

002

38,11
86,02

003 7,31
3 186,14



Majerríkova 60, 841 05 Bratislava
príloha č. 2

Nájomca'
Prenajatá plocha'
Spoločné priestory.

CENADA

318614ma
675,33 ma

PREDPIS MESAčNÝCH ZÁLOH

ELEKTRICKÁ ENERGIA
ročné náklady celý objekt
ročné náklady nájomca
mesačné náklady nájomca

10248,00€
4475,29 €

372,94 €

TEPLO, TEPLÁ VODA
ročné náklady celý objekt
ročné náklady nájomca
mesačné náklady nájomca

860-14,00€
34348,27 €

2862,36 €

VODNÉ, STOČNÉ
ročné náklady celý objekt
ročné náklady náiomca
mesačné náklady nájomca

6398,00 €
2554,94 €
212,91 €

VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
ročné náklady celý objekt
ročné náklady nájomca
mesačné náklady nájomca
MESA(,NY PREDDAVOK

2229,00 €
890,11 €
74,18€

3522,38 €

V Bratislave:

Platné od :

Vypracovala:
Schválil:

í9.12.2017
19.12.2017

Katarína Barboríková, referát správy budov, 02/70711231
Ing. Monika Ďuricová, vedúca oddelenia správy budov a investícií

:j5 Í:a>e,.7! ) ..J
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DOHODA 0 VYSPORIADANÍ ZÁVÁZKOV

Veritel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
Zastúpená starostkou: Danou Čahojovou
IČO: 603520
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK 19 5600 0000 0018 04}4 3001

(d'alej len veritel')

Dlžník: CENTRUM NADANIA, n. o.
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Martina Mátychová, PhD.
IČO: 37924745
(d'alej len dlžník)

I. Preambula

S
's

!'S,s
ř

U-iL4,

7.

6.

4.

5.

3.

2.

1. Dlžník uzavrel s veritel'om Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 003 0 36 70 08
v znení platných dodatkov zo dňa 21.01 .2008. Predmet nájmu je špecifikovaný v Čl. I,
jedná sa o nebytové priestory na druhom poschodí vobjekte na Majerníkovej 60
v Bratislave o výmere 752,23 m2 . Čas trvania nájmu bol dohodnutý do 31.07.20l7.
Dlžník uzavrel s veritel'om Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 239 0 36 43 11
v znení platného dodatku zo dňa 07. 11.2011. Predmet nájmu je špecifikovaný v Čl. I,
jedná sa o nebytové priestory na prízemí, l . a 2. poschodí v objekte na Majerníkovej 60
v Bratislave o výmere 1 l 74,26 m2 . Čas trvania nájmu bol dohodnutý do 31.07.20l7.
Dlžník uzavrel s veritel'om Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 117 0 36 43 11
v znení platného dodatku zo dňa 05.lO.201l. Predmet nájmu je špecifikovaný v Čl. I,
jedná sa o nebytové priestory na 1. poschodí v objekte na Majemíkovej 60 v Bratislave
o výmere 749,73 m2 . Čas trvania nájmu bol dohodnutý do 31.07.20l7.
Dlžník uzavrel s veriterom Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 163 0 3143 14
zo dňa 09.09.2014. Predmet nájmu je špecifikovaný v Čl. I, jedná sa o nebytové priestory
na 1. poschodf v objekte na Majerníkovej 60 v Bratislave o výmere 95,09 m= . čas trvania
nájmu bol dohodnutý do 31.07.20l7.
Dlžník uzavrel s veritel'om Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 435 /2017 zo dňa
21.l2.20l7. Predmet nájmu je špecifikovaný v čl. I, jedná sa o nebytové priestory na
I.,II.,III. nadzemnom podlaží a I. podzemnom podlaží v objekte na Majerníkovej 60
v Bratislave o výmere 3 186,14 m2 . Čas trvania nájmu bol dohodnutý od Ol.01.20l8 do
31.07.2019.

Predmet nájmu podl'a Čl. I, bod 2. dlžnfk užíval bez zmluvného vzt'ahu od Ol .08.2017 do
31. 12. 2017.

Dlžník v súlade so znením Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 435/2017 zo dňa
21 .12.2017 v čl. íV. bod 3 má povinnost' uhradit' nájomné za dobu užívania predmetu
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nájmu bez zmluvného vzt'ahu od 01.08.2017 do 31.12.20l7 v celkovej výške 12 852,25
€ do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy.

8. Dlžník počas doby užívania predmetu nájmu bez zmluvného vzt'ahri uhrádzal poplatky
za energie aslužby spojené snájmom vo výške stanovenej Zmluvami onájme
nebytových priestorov z čl. 1, bod 1,2,3,4 .

II. Predmet dohody

1. Na základe skutočností uvedených v článku I. tejto Dohody o vysporiadaní závázkov
(d'alej len ,,dohoda?) a za účelom vzájomného vysporiadania práv, povinností a závLkov
vzniknutých z užívania nebytových priestorov bez zmluvného vzt'ahu uzavierajú veriter
a dlžník túto Dohodu o vysporiadaní závukov.

2.Zmluvné strany sa dohodli, že pohradávku vzniknutú rozdielom
medzi úhradami poplatkov za energie a služby spojené s nájmom vykonaných v súlade
so znením zmlúv uvedených v Čl. I., bod 1,2,3,4 tejto dohody a predpísanými úhradami
v súlade s uzatvorenou zmluvou uvedenou v Čl. I., bod 5 uhradí dlžnfk veritel'ovi na jeho
účet IBAN: SKl9 5600 0000 0018 04?4 3001, VS: 4352017 v lehote do 31.05.2018
nasledovne :

- úhradu rozdielu za poplatky za energie a služby spojené s nájmom vo výške 6 237,00
€ v dvoch splátkach, a to sumu vo výške 3 118,50 € k 31.03.20l8 a sumu vo výške
3118,50 € k 30.05.2018.

III. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Veriter a dlžnfk prehlasujú, že splnením povinností uvedených v článku II. tejto Dohody
budú medzi nimi vysporiadané všetky vzájomné práva, povinnosti a závázky článku I.
tejto Dohody a žiaden z účastnfkov tejto dohody si nebude z tohto titulu nateraz ani v
budúcnosti uplatňovat' žiadne nároky voči druhému účastnfkovi.

2. Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvoma stranami dohody a
účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke veritel'a.

3. Táto dohoda bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých veriter a dlžnfk obdrží
po dvoch vyhotoveniach.

4. Táto dohoda bola uzavretá na základe slobodnej a vážnej vóle veritera a dlžníka, nebola
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorého z nich, bola
nimi prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná.

Bratislava, dňa:
../ .'a?'.-í- .C

DanaQ

':'.1 { a'«ai ? '1 - 1-.'V'? ':
I.:.'í.ž .....

I/

í4.? a
l

i

CENTRU;Vl řlADANlA, n,o.
-,, Í'cdz:áhi'a'clriá"Í9? "',í Pcdzáhradriá" :49
822 q-7 BratiŠlava
l IC?q:?q79M474S

(1 .pi-(:i-{ ňňFz='aao' í {.FI{.i
Il'-r
' Sj'?
Íllí

Mgía. Martina Mátychová, PhD.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Mgr. Zuzana Ižová
Kresánkova 3597/14
841 05 Bratislava

Vaše číslo Naše číslo

KV/MGI/770/20 18/2075/JM
Vybavuje/Iinka
Mahd'áková Janka, Ing./
0940 634 130

janka. mahdakova@karlovaves.sk

Bratislava

22.Ol.2018

Vec

Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dóvodov hodných
osobitného zretel'a - informácia o vybavovaní petície

Do podatel'ne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bola doručená
petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dóvodov hodných osobitného
zretel'a. Petícia spÍňa náležitosti-predpísané zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

V petícii, ktorú adresujete starostke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a poslancom
miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vyjadrujete podporu žiadosti
o prenájom z dóvodov hodných osobitného zretel'a pre žiadatera Centrum nadania n.o. školy
gymnázia pri prenájme priestorov v budove základnej školy na Majerníkovej ulici č. 60
v Bratislave s podmienkami

Nájomné 1 €/ ročne plus skutočné náklady spoj ené s prevádzkou prenajímaných priestorov
(energie, údržba, opravy) plus primeraná finančná účast' na rekonštrukcii priestorov na
základe dohody v rámci týchto princípov: .
1. Adresnost' atransparentnost' nákladov azúčtovanie jednotlivých vynaložených

nákladov

2. Rovnost' všetkých užívatel'ov priestorov v príspevku na správu budov (energie,
rekonštrukcie, spoločné priestory...)

3. Primeranost' nákladov spojených s rekonštrukciou podielová platba, ktorá je rozložená
na predpokladanú dobu trvania účinku rekonštrukcie

4. Dlhodobý nájom (minimálne 20 rokov).
Vo svojom podaní uvádzate, že účelom takejto zmluvnej úpravy je požiadavka, aby finančné
prostriedky, ktoré mestská čast' dostáva na základe prenájmu školskej budovy boli adresne
a transparentne použité na správu, údržbu a investíciu do tejto budov.
Ďalej uvádzate-že Centrum nadania, n.o. astarostka mestskej časti Karlova Ves zhodne
deklarovali svoj záujem pokračovat' v nájme a Centrum nadania, n.o. má záujem nad'alej za
priestory platit', žiadate teda miestne zastupitel'stvo a úrad, aby schválili zmluvu, ktorá umožní
investovat' finančné prostriedky získané z nájmu do chátrajúcej budovy za vyššie rivedených
princípov.
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Prenájom majetku obce, ktorý svojou petíciou podporujete, je vzmysle zákona
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, ako i v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom
SR Bratislavou kompetenciou miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, ktoré tento proces pre
mestskú čast' Bratislava-Karlova Ves upravujú ustanovujú v článku 6, ods. 11:
1l. O nájme majetku mestskej časti z &5vodu hodného osobitrrého zretera rozhoduje miestne
zastupiterstvo 3/5 váčšinou všetkých poslancov. V zámere musí byt' uvederrá konkíaétna osoba,
ktorá sa má stat' nájomcom a dóvod, prečo sa tento nájom považuje za prípad hodný osobitného
zretel'a. Zámer prenajat' majetok týmto spósobom je mestská čast' povinná zverejrút' najmenej
15 dríí pred schvarovaním nájmu miestnym zastupitel'stvom na svojej úradnej tabuli a na svojej
internetovej stránke, pričom tento zámer musí byt'zverejnený počas celej tejto doby.,

pričom podrobne tieto podmienky upravujú v dodatku č. 1, ktorý je platný a účinný od
1. januára 2018:

6a

Zvýhodnené nájomné

1. Výška nájomného stanovená v zmysle § 9a ods. 9 Zákona o majetku obcí sa neuplatní, ak
sa nebytové priestory mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (d'alej len ,,mestská čast"') pre-
najímajú pre subjekty, ktorých činnost' je charakterizovaná ako všeobecne prospešná služba
a je vykonávaná na území mestskej časti, najmá poskytovanie zdravotnej starostlivostž, posky-
tovanie sociálnej pomoci a humarútárna starostlivost: tvorba, rozvoj, ochrana, ožmova a pre-
zentácia duchovných a kulh2rnych hodru5t, ochrana rudských práv a základných slobM, vzde-
lávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a infor-
mačw: služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvatel'stva, služby
na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,' a2ebo čirinost's verejnoprospešným účelom
najmá rozvoj a ochrana duchovriých a kultúrnych hodru5t, realizácia a ochrana rudských práv
alebo iných humanitných cierov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných
hodrrót, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, te7ovýchovy
a plrrerúe iridžvžduálrie určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu os«"b, ktoré sa
ocitli v ohrození žžvota alebo potrebujú nalžehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

2. Prenájom majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves pre subjekty uvedené
v ods. 1 tohto článku sa bude považovat' za prípad hodný osobitného zretel'a a nájomné sa sta-
noví vo výške 1€/rok , v ktorom nie je zahrnutá cena za služby spojené s nájmom a prevádzkou
priestorov.

3. Základnýrn predpokladom pre poskytnutie zvýhodneného nájmu v zmysle ods. l tohto
článku je najmá:

pósobenie na území mestskej časti,
dohoda o spolupráci na kultúrno-spoločenských, športových a podobných podujatiach
organizovaných mestskou čast'ou bezodplatne v rozsahu podl'a dohody (v prípade
prekročeriia dohodnutého rozsahu v zmluve o spolupráci bud'jedna alebo druhá straria
hradí náklady plamé podra komerčného prenájrnu). Zvýhodnená hodinová sadzba
prenájmu priestorov KCK vychádza z písomnej spolupráce s jednotlivýmí subjektmi,
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ktoré prisrúbili bezodplatm2 účast' na kultúrno-spoločensk2ých podujatiach
organizovaných mestskou čast'ou v rozsahu blUšie uvedenom v zmluvách. Zvýhodnený
prenájom zavčžzuje dotknuté subjekty bez nároku na honorár a v špec'tfikovanom rozsahu
participovat' na kulh2rno-spoločenských podrtjatiach typu Majáles, Karloveské hody,
ples, stretnutia jubžlantov, detské divadlo, kultrtrrre leto, iríé,
vzájomné bártrové reklamiié plnenie/PR (uvedenie identifikačných údajov na propagač-
ných materiáloch - logo/vizuálne/slovom, web a pod.),
poskytovanie sociálnej, edukatívnej alebo športovej aktivity, ktorú mestská čast' pod-
por?4je, ale nedokáže zabezpečit' vo vlastnej réžii, napríklad materské centrá, združova-
nie seniorov;

Vaša petícia na podporu prenájmu nebytových priestorov objete budovy základiiej školy na
Majerníkovej 60 v Bratislave pre Centrum nadania, n.o. ako prfpadu hodného osobitého zretel'a
bude predložená na rokovanie miestneho zastupitel'stva ako podporný materiál pri prerokúvaní
žiadosti tohoto subjektu.
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Mgr. Zuzana Ižová, dátum narodenia20.04.l977, bytom Kresánkova 14, 84105 Bratíslava

Miestne zastupitel'stvo M.Č. Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8

842 62 Bratislava
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Vec: Petícia za schváleníe žiadostí o prenájom školských priestorov z dóvodov hodných
osobitného zretel'a

Vážená paní starostka, vážené pani poslankyne a páni poslancí miestneho zastupiterstva mestskej
časti Karlova Ves,

v prílohe tohto listu si Vám dovorujeme predložiť petíciu za schválenie žiadosti o prenájom školských
priestorov z dóvodov hodných osobitného zretera, ktorá obsahuje k dnešnému dňu 5.12.2017

157 podpisov na petičných hárkoch a

590 podpisov v podobe písomného záznamu petície v elektronickej podobe na stránke
www.peticÍe.com .

Spolu k dnešnému dňu túto petíciu podpísalo 747 občanov.

Petícia v súčasnosti d'alej prebieha a jej ukončeníe sa neplánuje skór, ako dójde k rozhodnutiu
zastupiterstva vo veci žíadosti o schválenie prenájmu školských priestorov z dóvodov hodných
osobitného zretel'a.

Zároveň príkladáme k petičným hárkom text petície a text žíadosti o prenájom školských priestorov
z dóvodov hodných osobitného zretera.

Dovol'ujeme sí Vás požiadať o čo najskoršie posúdenie a schváleníe našej žiadostí vyjadrenej
v petÍciÍ.

Ďakujeme.

Mgr. Zuzana Ižová, organizátor a zástupca petÍcie
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Petícia

za schválenie žiadosti o prenájom

z dóvodov hodných osobiÝného zretel'a

My, rodičia a príatelia Centra nadania n.o. a školy a gymnázía, ktorých je zriad'ovateí'om

vyjadrujeme podporu Centru nadania n.o. a žiadame Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Karlova
Ves o schválenie žiadosti o prenájom príestorov školy na Majerníkovej 60, 84105 Bratislava, ktoré
sú predmetom dosiar platnej zmluvy, resp. ktoré má Centrum nadania, n.o. v užívaní

z d6vodov hodných osobitného zretera (podra § 9a zákona č. 138/1991 Zb.) za nasledovných
základných podmienok:

- za nájomné 1€/ročne
plus skutočné nákladyspojené sprevádzkou prenajímaných priestorov (eríergíe, údržba,
opravy) plus primeraná finančná účasťna rekonštrukcii priestorov na základe dohody v rámcí
týchto princípov:

1. adresnosť a transparentnosť nákladov a zúčtovanie jednotlivých vynaložených nákladov

2. rovnosťvšetkých užívaterov priestorov v príspevku na správu budovy (energie, rekonštrukcíe,
spoločné priestory...)

3. primeranosťnákladov spojených s rekonštrukciou: podielová platba, ktorá je rozložená na
predpokladanú dobu trvania úžitku z rekonštrukcie

- dlhodobý nájom (mínimálne 20 rokov)

ktoré Centrum nadanía n.o. navrhuje upraviť v rámci zmluvy o prenájme (1€/ročne) a zmluvy o
poskytnutí správcovských služieb.

Účelom takejto zmluvnej úpravy je požiadavka, aby fínančné prostriedky, ktoré Mestská časť
dostáva na základe prenájmu školskej budovy bolí adresne a transparentne použité na správu,
údržbu a investície do tejto budovy.

Centrum nadania n.o. aj starostka Mestskej časti Karlova Ves za prenajímatera zhodne deklarovali
svoj záujem pokračovať v nájme, a Centrum nadania n.o. má záujem ďalej za priestory platiť,
žiadame teda Miestne zastupiterstvo a úrad, aby schválilí zmluvu, ktorá umožní investovať finančné
prostriedky získané z nájmu do chátrajúcej budovy za vyššie uvedených princípov.

Centrum nadania, n.o. je NEZISKOVOU ORGANIZACIOU, ktorá SVOJOU člNNOSŤOU NEVYTVÁRA
ZISK. Centrum nadania n.o. v súčasnosti vzdeláva 240 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a poskytuje tak SLUžBU VO VEREJNOM ZAUjME.

0 priestory v nájme sa riadne stará, zveraďuje ich v rámci možností existujúcej zmluvy a ríadne platí
všetky svoje závázky už 10 rokov. Dlhodobý nájom a podieranie sa na investíciách umožní stabilné
fungovanie škole a gymnáziu a rekonštrukciu verejnej budovy, ktorá je nevyhí'iutná.

Zároveň žiadame poslancov miestneho zastupiterstva o účasť na konštruktívne vedenej verejnej
dískusii s vedením Centra nadanía, n.o., členmi Rady školy a rodičmi o d6vodoch tejto žiadosti a
súčasnej situácii, ktorá sa bude konať30. novembra 2017 ol8,00v priestoroch školy na
Majerníkovej 60.

Mgr. Zuzana Ižová, Kresánkova 14, 84105 Bratíslava, organizátor a zástupca petície

Bratislava, 17. november 2017
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Mandátna zmluva
uzatvorená podl'a 81566 a nasl. zákona č. 5]3/1991 Zb. Obchodný zákoniiík v znení neskorších

predpisov (d'alej len ,,Obchodný zákonník")

Mandant:
Názov:
Sídlo:

štatutáriiy zástupca:
IČO:
DIČ:
íČDPH:
Bankové spojenie:
TBAN:

Kontaktná osoba

Mestská časť Bratíslava-Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Dana Čahojová, starostka
00 603 520

2020919164

nie je platcom DPH
Prima banka Slovensko, a.s.,
SKl9 5600 0000 0018 04?4 3001

Ing. Monika Ďuricová, vedúca oddelenia správy budov,
tel. 0940 634 178, email: budova.m60@karlovaves.sk

(d'alej len ,,mandant")

a

Mandatár:
Názov:
Sídlo:

Zastúpená
IČO
DIČ
IČ DPH
IBAN
Kontaktná osoba:

K.R.S., s.r.o.
H. Meličkovej 1/E, 84? 05 Bratislava
Matej Hollý, konatel'
35696583
2020349804
SK2020349804
SK63 1100 0000 0026 2843 0777

Ing. Juraj Hargaš, tel. 0948117204, email: majernikova@krs.sk

(d'a)ej len ,,mandatár")

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je závLok maiidatára, že bude pre mandanta na jeho účet zariad'ovat'
za odplatu správu nebytových priestorov - budovy základnej školy na Majerníkovej 60,
ktorej výlučným vlastníkom je Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves (d'alej len ,,obchodné
záležitosti mandanta?) v rozsahu podra pokynov mandanta a závuzok mandanta platit' za to
mandatárovi odmenu. Predmetný nebytový priestor je užívaný nájomníkmi na základe
nájomných zmlúv. Zoznam nájomníkov tvorí prílohu tejto zmluvy.



2. Súčast'ou správy nebytových priestorov - budovy základnej školy na Majerníkovej 60 je
zabezpečenie opráv, údržby a iných prác aslužieb sťivisiacich so správou nebytových
priestorov v rozsahu

a) Zabezpečenie pravidelných odborných prehliadok a skúšok Elektrických iiíštalácií
a následné zabezpečenie odstránenia nedostatkov z nich vyplývajúcich;

b) Zabezpečenie pravidelných odborných prehliadok a skúšok systému vonka3se:) ochrany
pred bleskom a následné zabezpečenie odstránenia nedostatkov z nich vyplývajúcich;

c) Zabezpečenie prevádzkových kontrol hasiacich prístrojov a požiarnel'ío vodovodu;
d) Zabezpečenie preventívi?íych protipožiariiych prehliadok;
e) Zabezpečenie požiarnej dokuineiitácie a jej priebežnú aktualizáciu;
f) Zabezpečenie zmluvnej havarijnej služby;
g) Zabezpečenie údržby a prevádzky výt'ahov;
h) Zabezpečenie upratovania, zimnej a letnej údržby okolia v rozsahu podl'a príloliy;
i) Zabezpečenie drobných opráv a údržby osvetlenia el. inštalácií, vykurovacích telies,

vodovodných zariadení;
j) Zabezpečenie pravidelného odpočtu meradiel;
k) Zabezpečenie údržby sanitárneho zariadenia;
l) Zabezpečenie údržby brán, zámkov a dverí;
m) Zabezpečenie údržby stavebných častí, podláh, okien, dverí, striech, terás, odkvapov,

čistenie žl'abov;
n) vykonávanie deratizácie v zmysle platných právnych predpisov minimálne 2x ročne.

3. Mandatár sa d'alej zavazuje vykonávat' nasledovné činnosti súvisiace so správou objektu:
a) Zabezpečenie rozúčtovania nákladov na teplo a iných prevádzkových nákladov na

nájomcov v budove;
b) Zabezpečenie zamykania a odomykania objektu podl'a pokynov mandanta.

4. Činnosti realizované nad rámec činností uvádzaných v čl. 2 mí"že mandatár vykonávat' len
s písomným súhlasom mandanta. Za písomný súhlas sa považuje i súhlas ?idelený koiikrétnou
osobou prostredníctvom emailu bez nutnosti pripojenia kvalifikovaného elektronického
podpisu.

5. Mandant móže mandatárovi dávat' závLné pokyny vo vzt'ahu k rozsahu zariad'ovaných
záležitostí a spósobu ich zariad'ovania. Pokynmi mandanta je mandatár viazaný. Mandant koná
prostrednfctvom kontaktnej osoby pri bežných záležitostiach súvisiacich s predmetom zmluvy.
Nad rámec bežných záležitostí koná prostredníctvom štatutárneho orgánu.

6. Mandant si vyhradzuje právo zmenit' kontaktnú osobu jednostranným písomným oznámením
mandatárovi.
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Článok II
Odplata a platobné podmienky

1. Mandatárovi prináleží za výkon činnosti podl'a tejto zmluvy odplata vo výške l 140 Eur
(slovom jedentisícjednostoštyridsat' eur) mesačne vrátane DPH.

2. Mandatár je povinný každý mesiac vystavit' a doručit' mandantovi fotmálne a vecne správnu
faktúru za poskytovanie výkonu činnosti.

3. Mandantje povinný mesačnú faktúru uhradit' najneskór do 21. dní od je.j doručenia bankovým
prevodom na účet mandatára. Odmena je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov
na účet mandatára.

4. Mandatár realizuje výkon správy a činnosti uvedené v článku I, ods. 2 z vlastných peňažných
prostriedkov a mandant sa zavLuje nahradit' takto účelne vynaložené náklady. Mandatár
vystaví a doruč'í raz za i'nesiac mandantovi faktúru na refundáciu účelne vynaložených
nákladov spojených s predmetom výkoi'iu správy a vzniknutých pri výkone činností podl'a čl. I,
ods. 2 tejto zmluvy, pričom povinnou prílohou faktúty sú účtovné a technické dokumenty
spojené s obstarai'nam a realizáciou týchto činností.

5. Mandant je povinný mesačnú faktúru uhradit' najneskór do 21. dní od jej doručenia bankovým
prevodom na účet mandatára. Odmena je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov
na účet mandatára.

6. Ak možno dóvodne predpokladat', že s vybavovaním záležitosti pre mandanta mandatárovi
vzniknú náklady značného rozsahu, mandatár je povinný o tom náležite a včas informovat'
mandanta a následne rože od marídanta požadovat' primeraný preddavok.

7. Nárok na odplatu vznikne mandatárovi aj vtedy, ked' napriek riadnemu výkonu činnosti, na
ktorú bol podl'a tejto zmluvy povinný, táto činnost' nepriniesla očakávaný výsledok.

Článok III
Práva a povinnosti mandatára

1. Mandatár je povinný postupovat' pri zariad'ovaní záležitosti snáležitou odbornou
starostlivost'ou, tak aby mandantovi nevznikla škoda alebo iná ujma na jeho právach.

2. Mandatár je povinný činnost', na ktorú sa podl'a tejto zmluvy zaviazal, uskutočňovat' podl'a
pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo rnusí poznat'.
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Mandatár je povinný oznámit' mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariad'ovaní
záležitosti a ktoré móžu mat' vplyv na zmenu pokynov mandanta.

3. Od pokynov mandanta sa móže mandatár odchýíit', len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme
mandanta. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie odchýlit' od pokynov mandanta,
ak to mandant výslovne zakázal.

4. Ak mandatár zariad'uje záležitosti prostredníctvom iných osób (dodávatel'ským spósobom),
vzt'ahujú sa naňho ustanovenia zákona NR SR č. 345/20 15 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
aozmene adoplnení niektorých zákonov. Ak maiidatár porusí povinnost' podl'a
predchádzajúcej vety, zodpovedá mandantovi za škodu tým spósobenú.

5. Ak mandatár nemóže vykonávat' z objektívnych príčin činnost' pod?'a tejto zmluvy počas
dlhšieho obdobia, musí o tom bez zbytočného odkladu informovat' mandanta a je povinný
upozornit' mandarxta na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo bezprostredne hroziacej
škode nevykonaním činnosti súvisiacej so zariad'ovaním záležitosti.

6. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi veci, ktoré za neho
prevzal pri vybavovaní záležitosti.

7. Mandatár sa nesmie dopúšt'at' konariia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo záujmami
mandanta a ktoré je spósobilé privodit' ujmu mandantovi. V prípade porušenia tejto povinnosti
mandatár zodpovedá mandantovi za vzniknutú ujmu.

8. Mandatár sa zavhzuje zachovávat' mlčanlivost' o dóverných informáciách, ktoré sa dozvedel
pri zariad'ovaní obchodnej záležitosti pre mandanta. Za dóvernú informáciu sa považuje aj
obchodné tajomstvo mandanta. Mandatár sa zavuzuje postupovat' pri spracúvaní osobných
i:ida3ov, ktoré mu boli zverené mandantom, v zmysle príslušných právnych predpisov najmu
zákona č. 122/2013 Z.z. oochrane osobných údajov vznení platných predpisov. Táto
povinnost' trvá aj po skončení tohto zmluvného vzt'ahu a mandatár zodpovedá za škodu, ktorá
by porušením týchto povinností vznikla.

Článok IV
Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinný mandatárovi odovzdat' včas veci a informácie, ktoré sú potrebné na
zariadenie záležitostí podl'a tejto zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva, že si ich má mandatár
obstarat' sám.
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2. Mandant je povinný platit' mandatárovi za výkon činnosti podl'a tejto zmluvu odplatu (čl. II
ods. l) a náklady, ktoré mandatárovi vzniknú v súvislosti s výkonom činnosti podl'a tejto
zmluvy (čl. II ods. 4).

3. Mandaiit je povinný vystavit' mandatárovi plnomocenstvo, ak si zariadenie záležitosti podl'a
tejto zmluvy vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov vmene mandanta. Vystavenie
plnomocenstva nenahrádza prevzatie zmluvného závuzku mandatárom konat' vmene
mandanta, a to ani v prfpade, že osoba, s ktorou mandatár rokuje, o tomto záv!ízku vie.

Článok V
Zodpovednost' za škodu

1. Maiidatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti a
na veciach prevzatých pri jej zariad'ovaní od tretích osób, ibaže túto škodu nemohol odvrátit'
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dat' poistit' na účet
mandanta, len ked' ho mandant o to požiada.

2. Ak mandatár poruší inú svoju poviimost' vyplývajúcu z tejto zi'nluvy, je povinný nahradit'
škodu tým vzniknutú mandantovi, ibaže preukáže, že pomšenie povinnosti bolo spósobeiié
okolnost'ami vylučujúcimi protiprávnosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednost' sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od ví51e povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti,
ak nemožno rozumne predpokladat', že by povinná strana túto prekážk?i alebo jej následky
odvrátila alebo prekonala, a d'alej, že by v čase vzniku závázku túto prekážku predvídala.

3. Mandatár nezodpovedá za porušenie závázku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri zariad'ovaní
záležitosti, ibaže sa v zmluve zaručil za spliienie závuzkov prevzatých inými osobami v
Súvislosti so zariad'ovaiiím záležitosti.

Článok VI
Trvanie a zánik zmluvy

1 . Zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12.2018.

2. Táto zmluva rm5že byt' zrušená písomnou dohodou zmluvných strán. Ak v dohode nie je
uvedený neskorší deň, zmluva zanikne dňom uzavretia takejto dohody.

3 . Mandant móže zmluvu kedykol'vek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak výpoved'
neurčuje neskoršiu účiimost', nadobúda výpoved' i'íčinnost' dňom, ked' sa o nej mandatár
dozvedel alebo mohol dozvediet'. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovat'
v činnosti, na ktorú sa výpoved' vzt'ah?0e. Je však povinný mandanta upozornit' na opatrenia
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potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi
nedokončením činnosti súvisiacej so zariad'ovaním záležitosti.

4. Mandatár móže zmluvu vypovedat' kedykol'vek, a to aj bez udania dóvodu, pričom zmluva
zanikne uplynutím výpovednej doby, ktorá je 2 mesiace, a začína plynút' v prvý deň
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je výpoved' doručená. Ku dňu
účinnosti výpovede zaniká závázok mandatára uskutočňovat' činnost', na ktorú sa zaviazal. Ak
by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozornit',
aké opatrenia treba urobit' na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemóže ?irobit' ani
pomocou iných osób a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumitel'ná a vyjadruje
ich slobodnú a váz.nu ví51'u. Na ziiak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

2. Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch rovnopisoch.

3. Zmluvu moio menit' a dopÍňat' len písomnými dodatkami podpisanými oboma zmluvnými stranami.

4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami omandátnej
zmluve upravenými v Obchodnom zákonníku, ako aj inými dotknutými všeobecne závínými
právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi a účinnost' nasledujúcim dňom po jej
zvere3není na webovej stránke mandanta.

,,l žt? í. 2o?í,]V Bratislava, dňa ..'....'..-..:.=..?:.'...'.!...

Mandant: Mandatár:

.. ............ . . ... ... ........ ... . ...... . .Á. .. . ... .....

Dana Čahojov.
starostka mestskej časti

----------4------------

Ma'tej Hollý
konatel'

{oú
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