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VEC: ŽIADOSŤ O PREDI:ŽENIE NAIMU.

Podpísaná [udmila Vasile Hrubjáková, týmto žiadam o predrzenie nájmu nebytového priestoru
za účelom prevázdky bufetu v škole na Majerníkovej 60, Bratislava , ktorá konči 31.7.2019

Od septembra 2012 do 30.6.2017 som bola podnajomníčka v predmetnom bufete. Podnájom so
súhlasom Mestskej časti som uzavrela s nájomríkom Aurelom Savom-ASGV elite s.r.o.

Dňa 28.7.2017 som podpísala vzájomnu "Zmluvu o nájme nebytových priestorov "s Mestskou
časťou Karlova Ves,za učelom bufetu.

Jedná sa o nebytový priestor v objekte stavby na Majerníkovej 60 v Bratislave so súpisným číslom
3045, na pozemku s parcelným číslom 1669/610, zapísaný v liste vlasníctva číslo 4708 pre obec
Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves.V stavbe sa nachádza Materská škola mestskej časti a dve
súkromné školy CENADA, Základná škola a Gymnázium ESPRIT. Jedná sa o časť vstupnej haly na
I.nadzemnom podlaží pred vchodom do stravovacieho traktu o výmere 8,76m'.

Všetky pladby poctivo platim na stanovený termín prenajímaterom a nemám žiadné podlžnosti.
Preto Vás žiadám o predlženie o najdlhšie možné obdobie nájmu priestoru ako bufet pre žiakov a
zamestnancov.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti d"akujem.

S úctou,

aů'íz? 714c?,r't4r:[udmila Vasile Hr«ibiáková
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 054 0 36 43 12

(školský bufet v Základnej škole A. Dubčeka)
Zmluvné strany:

Prenajímatel':
názov:
sídlo:
zastúpený:
I(,O:

bankové spojenie:
číslo účtu:

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

d'alej len prenajímatel'

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

Nájomca:
obchodné meno:
sídlo:
zastúpený:
IČO:

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

d'alej len nájomca

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákonníka, podl'a § 3 zákona č. 11671 990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov túto nájomnú zmluvu:

Čl. 1. Predmet nájmu

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

2. Prenajímatel' prenajíma za d'alej uvedených podmienok nájomcovi nebytové priestory
vuvedenom objekte, konkrétne čast' vstupnej haly naprízemí pred vchodomdo stravovacieho-traktu s podlahovou plochou 8,70 m2. Tento priestor je z dvoch strán
ohraničený póvodnými murovanými stenami, z dvoch strán bude nájomcom zabezpečené
namontovanie jednoduchej konštrukcie drevených priečok. Predmetné nebytové priestory
sú vybavené rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredne vykurované.

Čl. Il. Účel nájmu

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

Zmluvné strany sa dohodli, že táto nájomná zmluva sa uzaviera na určitý čas od 1.5.2012
do 30.6.2017.

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

Čl. IV. Nájomné a d'alšie poplatky

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

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

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

4. Nájomca berie na vedomie, že objekt nie je poistený.

5. V prípade meškania s platením nájomného a platieb za energie a služby je nájomca povinný
platit' prenajímatel'ovi príp. škole úroky z omeškania podl'a § 3 Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 87/1995 Z. z. v aktuálnom znení.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

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

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

3. Nájomca sa zavázuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podra čl. ll. tejto zmluvy.

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

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

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

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

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

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

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

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

C,l. Vl. Skončeníe nájmu

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

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

3. Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuje za doručenú
dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej
zásielky druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane,
dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej
strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.

5. Odstúpenie od zmluvy a skončenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ou nevylučuje možnost'
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením závázku
jednou zo zmluvných strán.

1.

2.

C.

4.
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Čl. Vll. Záverečné ustanovenia

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

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

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

Prenajímatel':

A)

?
(?

Nájomca:

/"l

Ing. Iveta Hanulíková
starostka

5íMé S'aga ,
konater 'konater

Bratislava, dňa:

Súhlas riaditerky školy:

ffi
í=;,,,,l :>;:-=

RN@r. Eleonóra Golaisováa:?;;?'y:";i":' J??.".H'-?'
riaditel'ka školy
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Príloha

Základná škola Maierníkova 62 Bratislava
Budova Majerníkova 60

Technický prepočet spotreby energi

Prenajaté priestory
Náj omca
Prenajatá plocha

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

ELEKTRICKA ENERGIA
Spotreba elektrickej energie prepočítaná podra energetickej náročnosti spotrebičov
Mikrovlnka ?ksx 700W(lOmin./deň)=O,llkWh/deň
Chladnička l ks x 300 W x 2 hod. = 0,60 kWh/deň
Osvetlenie ?ksx 60Wx2hod. =0,12kWh/deň
Varičslplatničkou ?ksx 700Wxlhod. =0,70kWh/deň

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

TEPLO

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

829 05 Bratislava

c) podlahová plocha
obostavaný objem
ZŠMajerníkova60 35178,153m?
ZŠMaierníkova62 38540,036m3-bazén300l,315m3
spolu 70 7?6,874 m3
obostavaný objem
bufet 8,70 m2 x konštrukčná výška 3,25 m = 28,275 m3
objednané množstvo
2 048 480 kWh x 0,0434 + 20 % DPH = 106 684,83 €
regulačný príkon
386,5056 kW x 166,3595 €/kW + 20 % DPH = 77 158,65 €

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



rríloha

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

s

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

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

Prepočet vody je vypracovaný v zrnysle vyhlášky č.397/2003 Z.z. položky V. zariadenia
poskytujúce občerstvenie bod 17, podl'a ročných smerných čísiel ukazovaterov spotreby
vody.
Spotreba vody na 1 zamestnanca ročne 30 m3
30 m3 : 10 = 3 m?
3m3xvodnél,0927€/m3sDPH =3,28€
Náklady za spotrebu vodné na 1 mesiac 3,28 €
STOČNÉ
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Z.z. položky V. zariadenia
poskyíujúce občerstvenie bod 17, podl'a ročných smerných čísiel ukazovatel'ov spotreby
vody.
Spotreba vody na 1 zarnestnanca ročne 30 m3
30 m3 : 10 = 3 m3
3 m? x stočné 1,0836 €/ m3s DPH = 3,25 €
Náklady za spotrebu stočné na l mesiac 3,25 €

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



Príloha

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

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

V Bratislave, dňa 04.04.2012
Vypra'co;ala: K'atarínaaBarboríková , Stredisko služieb škole ,;dÍ'

Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia
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Základná škola Maierníkova 62 Bratis}ava
Budova Majerníkova 60

4ktualizov?any ;echmcky ?ppe?zcet??yotrcby energii?
l)renajaré piríe»;'lory
-Nájomc;i
Prení:4iatá plc+chí?t

: škcílsky b?iíe(
: Atirel Sava, Mlynarovičova 'i6 851 Ci3 Bratislava?
: 8,70 l'll2

íLEKTRNCKÁ ENF.RGlA
oáklady za spotrebi.i elektrickc;j erieí'gie prepočítané z ekcíiic+mic.k }' ol.ííá=,rríenýc}i ryáklac.l.o'v
z vyúčtovacej faktúry číslcí 3120064639 za rok 2012 od docláva(ei'a elektriny Energehcké
cexaiti'un't a.s. číslo otlberníého miesta 24ZZS.5 19-1872000J i'neria cclý c>ť2jekt Th,aíajcrníkova 60

l'-oč..né riáklady za cclHy' objekt 9 249,30 í=S S DPH: 46 160 k.'sMh celý cít;iekt=('),2004 €/k SVh

Spotreba. eíektrickqj energ,ie pi'epočítaná pcidl"a encrgetickej íiáročiíosti spotrebičov
Mikrovinka lksx 700W(iOi-nin./dei'i)-0,IH:Wh/deři
Chladnička l ks :=c 3(.)O W x 2 hod. = 0,60 kWh/dcň
(,%vetlenie Iksx 60Wx2hod. ?={?),l2k'lMl'v'r?leň
í.7a.ričsi??pj?@ti.'iičko?4 lksx 700Wx.?lho?d, ? ?-Q,70?kW5/ďeň

i ,Ď3 k.WM3e.i'í
i,-53 kW x 20 dní = '30,6 kW
3«I)..6 1.('W X 0,200il 0/i:Wh = 6j3 ?'
Nákíad-y za speteb?i elektr'ickci er»crzie, na 1 mcsiac 6,i3 t

'rgri,o
Meí.rologicky ovsrerxý (líeí'ač tepla ciiniesCiiený sr octovzciávae=) stanici tcpla y oťijekte
Z,Š M;.iieííiikcva 62. 'r'rici'ia spotreb?i tt-pla ria vyk?irovanie objsklu Ma?jí?i'níkova 60
výr<.+biié číslí,í 6291 -/ 79/2008
Nai'neraná spoíreba lía merači te;pla
.-íEiillláia 2012 538,5)O GJ
Február 20]?:2 -744:1.O G.í
M;:ircic ai-'O'l.'-t iJ,.OO C'í.'í
Apríl 1.'.Ol2 12.,ilO G.l-'5

'Vláj 20'[2 0,00 G-í
Júri 2012 0,00 G.l
J-úl 2012 (?),(')O GJ
í'aig us( 2.O í :/?. 0,00 ( ;,!
September 20J2. 0,00 GJ
Október 2012 .)00,00 ('rJ
Noveií'ibet'20l2 480,90GJ
í)e,ceinj?q?????? 63QJOqJ
Spcyt'reba tcpia: l). 615,8(') €U
Náklady na docíávkií lepla rxtt sryturo'vaníc 6:5 211.),66 (:€ : 6 -486,54 rri' 1 0,05 €/Il-12
10,05 (:/i-n' x 8,70 ri-i=(bufct) := 8-/,44 : 12 = 7,:2(..) 6.

isJa'.klad.í.,.'a;'-'s'hpo-'lt'.tCbí.-i tCplia-i na' í. í'.ne:»iaaC= 7*29 ():



MIESTNY ÚRAI) MESTSKE.I ČtíSTX
BRATISJ-,AX'A - KARLOVÁ VES

Ná.nleStJ?e SV. Fraialtiska 8., 841' (J2 Bratislavíi 4

L»oporučerye:

?Allrl.i-' ů?'ž.'l'-'o
';'X'íl.'.7'i-i4a 'u'o-o='xčoOví,1 .'l G
651 03 Brm?Sla'í/a

Vaše č.ísla l?-12iše číSl€+
k'VílŠ O/ 2 ó U/22a-l ()/:). Ol '3 / K B

V.-ybav u)e/liiika
Bai'boi'íková kal.arina?
02/602 59 ]64
katat'iria.bai'boí'ikova@kai lovavcs.sl;

Bí'atísla-va

13.0l.l0?3

V-ec
Zasiat'iie

:: íi5vodu ;=::.íiýšci-iej spoí'í'eby energ,ií l; cl;i=ikte )(Aajei'nikoví:i? 60 a zvýšei-iiti cien tepia,.
vodí'ié stočrt5 na ic+k 2013 ?v'an'l v prílohe zasielame Aktualizcí'variý teehnieký prepočct ei-iergií
z.a eely prccime( ri4)ina S účii?ino:it'oí.t od t} 2013.

S" ja. (- [ ú N 1

/

J'!?)Dr. Rastrslao.í Veiček
io re a' ? r.' c s t a

PrQ?oj2z:
)?x Akftiali?zoava-íiý teclú'xicl«:ý prepočet trxcryl'ií :za buíét -./ í,ít4jekie Ma.)einíkovii 60
l X r-?sjks":'L'-a' )..'i aZOVcalU.}'a teChfiÍc-..=k.:JVa pl'el)O- C' e'l-.. Ci'ller'e:'la 7;':E- b'Ll:t'e'- -as" O U%j C? k'le rVlá'J eí'n lk,O 'y'(í ((i2
Na sn-:rloyriic:
Základná škota řslexaíí<?{ra Dxibčeka Maje.rriíkova 62, 841 05 l)ratislava
R eferát p odnikat.el'skýeh č.u'íriostí, obcl'íoďnyeh sli.i žieb a ricbytov ých pí'iestorov

Teiefť>ú
02/G542. 54-!3

F3);
02/6>42 ti46(.)

í3ankovó spojenie
! 8 0 J= l 4 .a'> O 0 '-' !5 o' 0 0

IČO
íSO.3 520

E. i'riail

l'aStlS lÁl-»'. VeiC('. k@kar 10 Vc).VeS.S;y

'a? y= '- .í-- . ? :,i ) r 'l-Il : i



VODNE
p(6poi:et vody .je vypr:acovaný I.7 zmysie sryhlás!<y č.3i-)7/2003 Z.z. pc>io'ž.ky 'v'. ':':ariadenia.
posi,ytuluce občeistvcíiií: bod l"/ pt.x'll'a tíí.ríycli sini-í-ii-ych řx>tcl iik,a'i»i.ívatei'u'í ?potreb;
vody.
SpO!l'eť)21. 'VOa'l I)?El 'l 'z.aríxest.riíinea I.'OCne 30 nl'J
.3@ rl,i.'i : I ;2 -- ,.,,a'aa:í 11?i.?
'2.,5 ini x vodné 1.,108':). €/ ti-i-'s [.-)'t'H - 2.,77 €
l-.láklarBr ;r.a spotíebu ví,ídné nti í ryis.sxac 2,7'í €

Sl'OČNt':
hep<'>X::.ct 'ovodl 1e- V,plíjCt)"'í}Th} v ?rrysl= s ýhla<ííy c >'y-//20(')?-+ I í poió6k'> tv/ zaiiaítaiiíi
poskytujúce občerstvenie bod l 7, po«Jl'bs x'ačriýcli :;,mcrtíých čísiei ukazovaíerc+v spcítiaeby
VO€1.')?
Spetrel'?ía -VO(l:'.y' íl.('l- ] ZalÍie.'ytil.arl.Ca rOCl'.'i(: 2iO ]?ITh3
a'.)O iri" :12 ? 2,5 I-í-l?
.':',3rrt3xsíočnél,086íC/m3slyJ)l{ =2.,-12C-'
Náklady za spotrebu stočm' ria l mcsiae 472 €

VODY Z POVRCH(-)VtJO ODTOkli
h-trxuárclc:eml'ycr20l2 24':)5,05(€:64S.6.54rn'=0.3:Jl'C/m2
0,,',L8 €/ir+? >: 8,,70 m2(bufel?í = 3,31€ : i2. - (.1,28
Náklad y s=a aio«.iy z puyrcho'vého cídtokii na 1 rnc:iiae «),28 F.

Náldady na eíierHetieké naédiá iia l mesiac :
elektrieká etiergia 613 €
teplo 7,29€
vodné 2,77€
stočiié 2,72€
vody z povyehpgí':ho od? . 0,28 €
spolu 19,19(?:

V Bratts.lave, íji'ia. 13 .U2 .2ta) l ','3
'-] ypriieeva.la: Ka.tarína Barboríková , Strediske síužieb škcile :/'n

Mavl.a Jt?irkovičová, ve«?túca školskéhe í?xideieraia
L.





DODATOK č. l
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ě. 0540364312

Zmluvné strany:

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

(d'alej len prenajímatel')

a

Nájomca: Loridor - S s.r.o.

Mlynarovičova 16, 851 04 Bratislava
zastúpené: Elena Loredana Sava
IČO: 46124811

(d'alej len nájomca)

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1.

2.

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.4.2012 zmluvu onájme nebytových priestorov
č. 0540364312, 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 platby za energie a služby
v zmysle prílohy: Technický prepočet spotreby energií sa nájomca zavázuje uhrádzat'
štvrt'ročne do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrt'roka na účet školy vedený v Prima
banke Slovensko a.s., číslo 8618531002/5600, variabilný symbol 0540364312.
Prenajímatel' si vyhradzuje právo úpravy výšky poplatkov pri úprave cien vstupov, alebo
ak sa zmenf rozsah a kvalita poskytovaných služieb aktualizáciou technického prepočtu.
Nájomca s takouto úpravou súhlasí. Nájomca sa zavázuje spolupodiel'at' na uhrádzanf
poplatkov za odvo,z a likvidáciu odpadu uhrádzaním sumy 30,00 € štvrt'ročne do 15. dňa
prvého mesiaca príslušriého štvrt'roka na účet školy vedený v Prima banke Slovensko a.s.,
číslo 8618531002/5600, variabilný symbol 0540364312. Upratovanie prenajatého
priestoru a jeho bezprostredného okolia si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

Čl. 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 energií a poskytovanie služieb
spojených snájmom: dodávku vody aodvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla

1.
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a elektrickej energie. Zálohové platby za energie a služby podra technického prepočtu
spotreby energií sa nájomca zavázuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca
na účet 1804143001/5600, variabilný symbol 223001124, konštantný symbol 0308.
Prenajímatel' 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.

Nájomca musí mat' uzatvorenú samostatnú zmluvu za odvoz alikvidáciu odpadu.
Upratovanie prenajatého priestoru a jeho bezprostredného okolia si zabezpečí nájomca na
vlastné náklady."

Čl. III
Závereěné ustanovenia

1. Ostatnéustanoveniazmluvyostávajúnedotk?nuté.

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, 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 náj omca.

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 forrne a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú
vlastnými podpismi.

Bratislava, dňa: D I AaJá ř% 2.6- Áll6. ']?';1.A

Prenajímatel': Náj omca:

'%-

/.a'?s'y%;'a%?'?ř'í la%' 8';
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Loridor-S s.r.o.
wMlynarovičova is

:' /." : l

Ing. Iveta Hanulíková Elena Loredana Sava

??'?I'J'.EST-!;KAI ČASŤ BRA'a?! IS?-AV.A - KAR'-OVA VES
PODL:A. ti'lKON)". BO'LO ZVE!':EJNI:NÉ NA

Víil".l'.?j.KARl-0?jAVES.Si<

??Ll,'?ě....5.,'2o.i"1.DŇA ..'Č.'....:...!..':...?'....l..'.. PODPIS ..?.....-..'....'...-..:.'...-..-...-..
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MESTSKÁ ČÁSŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Dopomčene

Vážený pán
Aurel Sava - ASGVelite s.r.o.
Mlynarovičova 16
85104 Bratislava 5

Vaše číslo Naše číslo
KV/PNP/2951/2012/14220/EO

Vvbaviijeí'lii'ika
Osrmanová Eva/
02/602 59 248

eva.osrmanova@karlovaves.sk

Bratislava
27.09.2012

Vec
Žiadost' o udelenie súhlasu na podnájom - odpoved'

Na základe žiadosti domčenej dňa 04. 09. 2012 a doplnenej dňa 27. 09. 2012 dáva
starostka Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v zmysle zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov v aktuálnom znem ná?jomcovi:
Aurel Sava - ASGVelite, sr.o., Mlynarovičova 16, 851 04 Bratislava, IČO: 46 124 811,
zastúpený konaterom Aurel Sava

súhlas na uzavretie zmluvy o podnájme

podnikania: Mamateyova 1580/7, 851 04
: 32162383 na nebytový priestor vobjekte stavby na Majerníkovej 60

v Bratislave so súpisným číslom 3045, na pozemku s parcelným číslom 1669/610, zapísanej
na liste vlastníctva číslo 4708 pre obec Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves. Stavba je
súčast'ou Základnej školy A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava. Jedná sa o čast'
vstupnej

28,70 m ,
haly na prízemí pred vchodom do stravovacieho traktu s podlahovou plochou
Nájomca ich užíva v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č? 05403643 12

zo dňa 19.4.2012 za účelom prevádzkovania školského bufetu.
Súhlas sa udel'uje na určitý čas najviac počas trvania nájomného vzt'ahu, t. j. do 30.6.2017
s podmienkou, ze vyska uhrad podna)omnika na)omcovi za 1 m priestom, ktoíy bude mat
v po na)me, nepresiahne vysku na3omneho za l m prena)imaneho priestom dohodnute) v
uvedenej nájomnej zmluve.

S pozdravom

(?,?..,.; J
Ing. Iveta Hanulíková

starostka

Telefón
02/6542 1702

Fax
02/6542 8024

Bm'ikové spojenie
1804143001/5600

IČO
603 520

E-n'iail

starostka(@,karlovaves. sk





ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 439/2017

Zmluvné strany

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Danou ČahojovouzastÚpc
IČO: 6103 520

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
č. účtu 1804143001/5600
(ďalej len prenajímatel')

Nájomea: L'udmiia Vasile Hrubjáková
Mamateyova 1 580/7, 851 04 Bratislava
IčO: a';iib»'gsa
(d'alej len nájomca)

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákonníka, podl'a í§ 3 zákona č. 1l 6/ 1990 Zb. o nájme
apodnájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov a vsúlade so znenfm
Uznesenia Miestneho zastupiterstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 311/201 7/A6 zo
dňa 16.05.20l7 túto nájomnú zmluvu:

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 pozemku parcelné číslo l 669/61 0 je zapísaná na liste vlastníctva
číslo 4708.

2. Predmetom nájmu sú nebytové priestory na I. nadzemnom podlaží o výmere 8,76 m2 ,
konkrétne čast' vstupnej haly pred vchodom do stravovacieho traktu. Nebytové priestory sú
vybavené rozvodmi elektrickej energie, vody, plynu, kanalizácie, ústredne vykurované.

Čl. II. Účel nájmu

Nebytové priestory sa nájomcovi prenajímajú za účelom prevádzkovania školského bufetu.
Nájomca sa zavázuje predmetné priestory užívat' výlučne v rozsahu a na účel uvedený v tejto
zmluve. Školský bufet poskytuje doplnkové stravovanie a pomáha zabezpečovat' program
podpory zdravia pre žiakov škól v súlade so školským zákonom a súvisiacimi právnymi
predpismi.
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Čl. III. Čas trvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto nájomnej zmluvy na určitý čas, a to od
0l.08.2017 do 31.07.2019.

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

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 42,00 €/m2/rok. Nájomné za
predmetné nebytové priestory uvedené v čl. I. tejto zmluvy je ročne 367,92 €, slovom
tristošest'desiatsedem eur a devát'desiatdva centov. Uvedené nájomné je stanovené pre rok
2017. Nájomné za d'alšie roky sa nájomca zavázuje uhrádzat' vo výške ročného nájomného
za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré bude zvýšené o mieru inflácie meranú indexom
spotrebiterských cien za predchádzajúci kalendárny rok na základe informácie vydávanej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Nájomné je splatné mesačne sumou 30,66 € do 15. dňa príslušného mesiaca na účet IBAN
SK19 5600 0000 0018 04?4 3001, variabilný symbol 4392017.

3. Prenajímatel' sa zavázuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energií a poskytovanie služieb
spojených s nájmom. Zálohové platby za energie a služby podl'a technického prepočtu
spotreby energií (príloha č. 1 ) sa nájomca zavÝuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného
mesiaca na účet IBAN: SKl9 5600 0000 0018 04?4 3001, variabilný symbol 4392017.
Prenajímater je oprávnený zmenit' 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. 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 spolupodiel'at' na udržiavanf čistoty a schodnosti prístupových chodníkov, na
deratizáciu a dezinsekciu spoločných priestorov podl'a požiadaviek školy. Nájomea si na
vlastné náklady zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu.

5. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu nie je poistený.
6. V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za energie a služby je nájomca

povinný platit' úroky z omeškania podl'a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995
Z. z. v aktuálnom znení.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený s technickým stavom predmetných nebytových
priestorov. Drobné stavebné úpravy, 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.

2. Nájomca sa zavázuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podl'a čl. II tejto zmluvy.
3. Prenajímatel' je oprávnený požadovat' prístup do prenajatýeh priestorov za účelom kontroly,

či nájomca užíva nebytové priestory v súlade s dohodnutým účelom využitia.
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4. Nájomca nemóže prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému do podnájmu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajfmatel'a.

5. Nájomca sa zavázuje sortiment tovam prispósobit' kupujúcim - žiakom školy, v zmysle
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania.
Školský bufet plní úlohu doplnkového stravovania pre žiakov a zamestnancov príslušných
škól. Nájomca sa zavázuje podávat' ovocie a zeleninu v čerstvom stave, celozrnné a cereálne
výrobky, mlieko a mliečne výrobky, nápoj e a prírodné št'avy bez konzervačných prípravkov
a so zníženým obsahom cukru. Bude spolupracovat' so školou pri výchove detí v oblasti
zdravej výživy, pri osvojovaní si a upevňovaní zdravých stravovacích návykov, obmedzí
predaj sladkostí. Nebude predávat' jedlá s vysokým obsahom solí a tukov, nápoje s obsahom
kofeínu a chinínu.

6. Nájomca je povinný oznámit' prenajímaterovi potrebu opráv súvisiacich sporuchami
stavebnej konštrukcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihned' potom, čo sa
onich dozvedel, aumožnit' mu vykonanie týchto opráv. Prenajímatel' je povinný
bezodkladne riešit' oznámené opodstatnené poruchy, ktoré bránia riadnemu užívaniu
predmetu nájmu, podl'a svojich finančných možností. Pri náhrade vzniknutej finančnej
škody nájomcovi sa bude postupovat' podl'a príslušných ustanovení platných právnych
predpisov.

7. Nájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete nájmu, ktoré spósobí, alebo ktoré
sp6sobia osoby zdížiavajúce sa v predmete nájmu v súlade s pokynmi nájomcu alebo s jeho
vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá nájomca, odstráni na vlastné náklady nájomca
alebo uhradí prenajímaterovi v bežných cenách.

8. Nájomca m«5že vykonávat' stavebné úpravy prenajatého priestoru len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímatera a na svoj účet.

9. Nájomca je oprávnený označit' predmet nájmu svojich obchodným menom vo forme
korporátnej tabule jej umiestnením na fasáde nehnuternosti vmieste na to určenom
prenaj ímatel'om.

10. Nájomea sa zavuzuje vypratat' predmet nájmu bezodkladne v deň skončenia nájmu a vrátit'
ho prenajímatel'ovi. Ak nájomca ku dňu skončenia nájmu predmet nájmu nevypratal,
prenajímatel' 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.

11. 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.

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

11)l Čl. VI. Skončenie nájmu

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

poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy
c) písomnou výpoved'ou z dóvodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení

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

k31.07. príslušného kalendárneho roka, pričom výpoved' musí byt' doručená druhej
zmluvnej strane minimálne 2 mesiace pred týmto dátumom.

4. Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuje za doručenú
dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej
zásielky druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.

5. 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.

6. Odstúpenie od zmluvy a skončenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ou nevylučuje možnost'
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením závázku jednou
zo zmluvných strán.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

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

2. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: technický prepočet spotreby energií

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrz:í prenajímater, jeden
nájomca. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu a účinnost" dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na internetovej stránke prenajímatel'a.

4. Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany závázné len vtedy,
ak sú vyhotovené ako dodatok ku zmluve podpísaný zmluvnými stranami, 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

Prenajímatel':

1'

Bratislava: dňa

Nájomca:

Í'aidmila Vasile Hrubjáková

.r}k(45 'ofiW',??..íl,4
Laidmila Vasile H3;éáková

0 )Ol
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Majerníkova 60, 841 05 Bratislava príloha č. 2
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Nájomca:
Prenajatá plocha:
Spoločné priestory.

bufet

8,76m2
1,81m2

PREDPIS MESAČNÝCH ZÁLOH

ELEKTRICKA ENERGIA
ročné náklady celý objekt
ročné náklady nájomca
mesačné náklady nájomca

10248,00€
11,95€

1,OO€

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

86014,00€
91,85€
7,65€

VODNÉ, STO(,NÉ
ročné náklady celý objekt
ročné náklady nájomca
mesačné náklady nájomca

6398,00€
6,83€
0,57€

VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
ročné náklady celý objekt
ročné náklady nájomca
mesačné náklady nájomca
MESAČNÝ PREDDAVOK

2229,OO€
2,38 €
0,20€
9,42 €

V Bratislave:

Platné od :

Vypracovala:
Schválil:

24.07.201 -i

24.07.2017 ,7,i-Katarína Barboríková, odd.hospodárskej správy, 02/70711231 ?Í
I=

Anton Horínek, vedúci odd. hospodárskej správy l
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