
ZI%'ILLTVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 244 0 37 70 07

Zmluvné strany:

Prenajímater: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IčO: 603520
bankové spojeiiie: Dexia banka Slovensko, a.s .
číslo účtu: 1804143001/5600

(ct'alej len prenajímatel')
a

Nájoniea: Ing. Michaela Moyzesová
Púpavová 8, 841 04 Bratislava
IČ0: 40 099 920

(d'alej len nájomca)

uzavierajú v súlade s 8, 720 0bčianskeho zákonníka, podra F3 3 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme
apodnájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Zb.
o precliode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy iía obce a na vyššie územné celky,
vsúlade s ?iznesením č.98/2007 zo 7. zasadnutia Miestiielio zastupite'l'stva Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves zo dňa 25 .9 .2007 túto nájomnú zmluvu:

Čl. I. Úvodné ustaxiovenia

1. Preiiajímater má Protokolom o zverení správy nehnutel'ného majetku hlavného n'iesta SR
Bratislavy a s ním súvisiacicb práv a závázkov č. 118818190200 zo dňa 13.1 .2003 zverené
do sprá'vy nehnutel'nosti v katastrálnom území Karlova Ves - objekt Materskej školy I,. Fullu
č. 12 si Bratislaye, a to stavbu i'ia pozemku parc. č. 1669/1 1l, súpisné č. 3015, pozemky parc.
č. 1669/l 10 a 1669/1 11.

2. Nájomca je dí:'iteroin živnostenskébo oprávnenia č. 104-22971 vydaného Obvcidným
úradoni v Bratisla've.

Čl. II. Predniet a účel nájmu

1. l)redmetom nájmu je jednopodlažný pavilón v nehnuteI'nosti uvedenej v čl. I. ods. 1. tejto
zmluvy, ktorý pozostáva z }ieme, spálne, ?imyvárne a WC pre deti, WC pre personá?l, šatne,sklad?i, kabinet'u a scliodiska (príloha č. 2), s celkovou podlahovou plocliou 255 ,60 In".

2. Nájomca im5že vyu;jvat aj vyliradený areál materskej školy (ihriská a pieskoviská) a školskú
jedáleň, a to v čase dohodnutom s riaditerkou materskej školy a vedúcou školskej jedálíie;
presný časový rozvrii bude každoročne upravovaný písomnou dohodou inedzi zmluvnými
Stranaí'ni.

3. Nebytové priestoi'y budú nájanicom využívané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia, v Detskoi':í'i s'úkromnom zariadení Svetielko pre deti
od 18 n'iesiacov do 3 rokosr.
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Čl. III. Čas trvaiiia nájn'iu

Nájom sa uzaviera na určitý čas, a to od 15.1 .2008 do 3] .7.2012.

Čl. IV. Nájomné

1. Nájomné za predmetné nebytové priestory je stanovené po dohode zmluvných strán na
250,OOSk/m2- ročne, ročne-je to- celkox'n-63.900Sk, slovom šesťdesiattritisícdeváťsto
slovenských korún. Prenajímatel' si vyhradzuje právo úpravy výšky nájomného, ak dójde
k zmene právnycli predpisov upravujúcich ceny nájomného za nebytové priestory.

Nájomíié je splatné mesačne do 15. dňa príslušnélio mesiaca vo yýške 5 .325,00 Sk na účet č.
1804143001/5600, variabilný syínbol 21200304, konštantný symbol 0308.

Nájomca zabezpečil na vlastné náklady so súhlasoin prenajímatel'a na predmete nájmu
stavebné práce., ktoré majú charakter trvalého zhodnotenia nebytových priestorov - opravu
strechy v hodnote 112.185,00 Sk. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma bude odpočítaná
z nájoiunélio, tzn. že nájomca začne uhrádzať nájomné v októbri 2009 platbou vo výške
2.346,00 Sk, počnúc novembroin 2009 bude nájomné uhrádzat' podra ods. 2. čl. IV. tejto
zmluvy.

Prenajímatel' sa zavázuje nájomcovi zabezpečiť dodávku energií a poskytovanie služieb
spojenýcli s nájmom: dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla, plynu
a elektrickej energie. Zálohové platby za energie a služby v zmysle prílohy č. 1 : Technický
prepočet spotreby energií sa nájomca zavázuje uhrádzať mesačne do 15. dňa príslušného
mesiaca i'ia účet č. 1804143001/5600, variabiliiý symbol 22300103, konštantný symbol 0308.
Preriajímatel' je oprávnený zineniť výšku poplatkov za energie a služby na základe zmeny
cenového predpisu, alebo ak sa zmení rozsal'i a kvaiita poskytovaných služieb.

'[?Jpratovanie prenajatého priestom si zaťiezpečí ahradí nájomca, upratovanie priestorov
využívaiiýcli spoločne smaterskou školou bude predmetom dohody medzi iiájomcom
ariaditerkou materskej školy. Odvoz alikvidáciu odpadu, prípadne d'alšie služby si
zabezpečí nájornca na vlastné náklady.

Nájcnnca sa podiel'a na úhrade nákladov súvisiacich s údržbou zelene a pieslí.oviska v areáli
materskej školy percemuálne podl'a prenajatej plochy.

V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za služby je iiájomca povimiý platit'
úroky zomeškania vovýške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou
Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Čl. V. Práva a poviiinosti zmluvnýcli strán

L

2.

3.

4.

Prenajímatel' je povinný prenajať nájoincovi nebytové priestory v stave spósobilom na ich
užívanie podra účelu uvedei'iél'io vtejto zmluve azabezpečiť i'iájomcovi ich nerušené
užívanie za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

Nájomca prelílasuje, že je oboznámený stechnickým stavom predmetnýcli nebytových
priestorov.

Nájoinca sa zavázuje využívať predmet nájmu výlučne na účel podl'a č] . n. tejto zmluvy.

Preiiajíinatel' je oprávnený požadovať prístup do prenajatých priestorov za účelom kontroly,
či riájomca užfva nebytové priestory v súlade s dohodnutýin účelom využitia.
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Nájoinca móže prenajaté priestory alebo ich časť poskytnúť inému do podnájmu len
s predclxádzajíicim písomným súl'ilasom prenajímatel'a.
Nájomca je povinný oznámiť prenajímaterovi potrebu opráv súvisiacich s pomcliami
stavebnej konštrukcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihned' potom, čo sa
o nich dozvedel a umo;žniť mu vykonanie týchto opráv.

7. Nájomca je liovinný v prípade havárie bezodkladne umožniť prenajímatel'ovi prístup do
prenajatýcli priestorov. Pre teiito prípad je povinný odovzdať sadu rezervných kl'úč:ov
riaditel'ke materskej školy.

Nájomca zí?íáša na vlastné náklady drobné opravy (do 5.000,00 Sk), udí'iavacie práce, ako aj
náklady vzniknuté í'ieprimeraným tržívaním priestorov.

Nájomca ínóže vykonávať stavebiié úpravy prenajatého priestom len spredchádzajúcim
písomným súlílasom prenajímatel'a a príslušného stavebného úradu a to na vlastné náklady.
Ak xiájomca vykoná zmeny bez tohto súlilasu, je povii'u'iý po skončení nájmu uviesť nebytové
priestory na svoje náklady do póvodného stavu, pokial' sa s prenajímatel'om nedohodne inak,
tzn. v prípade skončenia nájnm je nájomca povinný vrátiť priestory v stave, v akom ich
prevzal, s prililiadnutím na obvyklé opotrebenie a vymal'ované základným náterom.

10. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia
abezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienických aprotipožiarnych predpisov.
Za všetky škody a ublíženia na zdraví, ktoré vzniknú nedodržaiiím predpisov, zodpovedá
v P???O?I? rozsalíu nájon?ica.

11. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu nie je poistený.
12.Nájomca 5e povinný dodržiavať právne predpisy týkajúce sa školských stravovacícl'i

zariadení.

5.

6.

8.

9.

13. V prípade dlhšej prevádzky ako je prevádzka materskej školy, je nájomca povinný dohodnúť
režim s riaditerkou materskej školy.

Čl. VI. Ukoxičenie nájmu

Ná3om sa končí íiplynutím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy.
2. Prenajímatel' móže písoi'i'u'íe vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred jeho uplynutím

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

Nájoínca mó;ťe písomíie vypovedať zmluvu uzavretú iia určitý čas pred jeho uplynutím
z dóvodov uvedených v 83 9 ods. 3 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytovýcli
priestorov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel' i nájomca sú oprávnení vypovedať túto zmluvu
l,"u dňu 3L7. príslušného kalendái-i'ielío roka, pričom výpovedriá lehota je dvanást'mesačná
a počíta sa od pi-vého dňa mesiaca naslcdujúcelio po domčení výpovede.
Nájomný vzť ah móže byť ukončeiiý dohodou zmluvných stráíi.

1.

3.

5.
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Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Pre právne pomery neupravené to?ío zmluvori platia príslušné ustaíiovenia Občianskelio
zákoíiníka azákona č.ll6/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových priestorov vznení
neskorších predpisov.

2. Neoddelitel'nou súčast' ou tejto zmluvy sú príloha č. 1 : Technický prepočet spotreby energií
a č. 2: Situačný plán nebytových priestorov

3. Prenajímatel' splnomocňuje nájomcu kvybaveniu dokladov potrebných kriadnemu
prevádzkovaniu predmetných nebytových priestorov.

4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich roviiopisoch, z ktorých jedeíi obdiží nájomca, jeden
riaditel'ka rnaterskej školy a štyri prenajímatel'.

5. Akékol'vek zrrieny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany závázné len vtedy, ak
sú vyhotovené ako dodatok ku zmluve podpísaný zmluvn2ými stranami, alebo ak vyplývajú
zo zmien právnycl'i predpisov.

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

Bratislava, dna:
Q 4 {,Řil ts-*Híl
A I. JMA .(Uů

Prcnajímater:

L?É.
í=-., 'aa ..,,:) /'-a? l'.','.?'} J'

% .%'-a' J
Jj'

Nájomca:
/

."j'
[
?t..1 ?'l,l.';:

i?'

%':.}? >:f
..?i
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Pxíloha č. 1

Materská šl«ola Ludovíta Fullu 12 Bratislava

,Teehxijeký prepočet spotíeby energii

Prenajatá plocha
Nájomca

: 255,586 m2
: Ing. Michaela Moyzesová, Púpavova 8, 84] 04 Bratislava

Podlahová plocha celého objektu
Prenajatá plocha

2 465,000 in2
255,586 ln" = 10,36 %

ELEKTRíCKÁ ENERGIA
PredpoUadané náklady na rok predstavujú 128 350,- Sk
128 350,- Sk z tOhO 10,36 oi/o = 13 297,06 Sk
13 297,06 Sk : 12 mesiacov = l 108,08 Sk

Náklady xia spotrebu elektrickej energie iia jeden mesiac l 108,08 Sk

TEPLO

'Údaje o objekte rozpočítavania sú:
objekt zúčtovania Materská škola ]eudovíta Fullu 12 Bratislava

identit-ikác.i:izdrojatepla dodávatel'teplaKORS,a.s.,Kresánkoval,84105Bratislava
podlahováploclia 2465m"
merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu 0,5022 GJ/ nlz
1 238 GJ : 2 465 ITl== 0,5022 GJ/ m2

Ůdaje o náklaclocb na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:
objednayié množstvo tepla na vykurovanie 1 446,O GJ
namerané množstvo tepla na vykurovanie 1238,O GJ
fixná (zmluvná) zložka ceny tepla na dodané teplo na vykurovanie 222,10 SUGJ
variabilná (namerariá) zložka ceny tepla na dodaiié teplo na vykurovanie 457,40 Sk}GJ
celkové iiáklady na dodai'ié teplo na vykurovanie ] 002 756,- Sk

Rozpočítavaiiie množstva dodaného tepla na vykurovanie podl'a podlahovej plochy .
Náklady iia dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebitel'om
nasledovne:

N

Nks = ??? - Sh
s

náklady pre koiiečiiého spotrebitel'a (Sk)
náklady na dodané teplo iia vykurovanie za objekt rozpočítavania (Sk)a vyl

MScelková podlaliová plocha MS (m2)
podlahová plocha konečného spotrebitera (1112)

N,,
N

s
Sks

%, = ?l002 756 Sk . 255,586 m?'
2 465 m2

N,,. = 103 971,76 Sk
103 97?,76 Sk : 12 = 8 664,31 Sk
Náklady xia spotrehu tepla na jeden mesiac 8 664,31 Sk



Príloha č. 1

PLYN

liočet detí a peí'sonál I)J 7-í-2 = 9
počet deJ?í a parsoriái MŠ 86+] l-í-5= 102
(:) : 111 (9+l02) = 8,10 %
Predpokladaiié náklady na rok predstavujú 9 227,- Sk.
9 227,- Sk toho 8,10 0/;.1 '= 74'l387
741387 Sk : 12 = 62,28 Sk
Nák[aciy na spotrebu plynu na jeden xríesisic 62,28 Sk
V(]M

Prepočet vody je vypi?acovaiiý v zmysle tryhlášky č.397/2003 Zb. položky III bod 11,
podl'a n:íčiiých smerných čísiel ukazovatel'ov spotreby vody, pre zdravotnícke a sociálne
zai-iadenia - jasle na jcdno diet'a 14 nl".

})odl'a položky ].I bod 8 spotreba VO(1Y pre yerejné budovy - materské školy s dennou
pi'evádzko?i na jcdmi osobu 8 m'.
Výpočet:
A - počct detí DJ 7

počet detí 7 x spotreba na diet'a DJ 14m3 = mčná spotreba vody 98 m3
B - počct dctí MS

počct detí 86 x spoti'eba na diet'a MŠ 8 in3 = ročná spoti'eba vody 688 m3
A+B ............ lOOo/o
tS ........x

?- ? x
A + 13

????%'? .=.-.!<.2Q := 1.2,46 o',-?0
786

I)redpokladané riáklady na rok predstavujú 38 950,50 Sk
38 950,50 Sk z tolici 12,46 oi'o = 4 853,2323 Sk
4 853,2323 Sk :12 mesiacov = 404,43 Sk
N»iklady na spotretm voíiy iia jcden rnesi;ic 404,43 Sk
'IODA Z N)OVRCnOVÉHO ODTOKU
Pí'edpokladarié náklady na rok predstavujú 17 544,- Sk
17 544,- Sk z to}io 10,36 % = 1 817,5584 Sk
1 817,5584 Sk : 12 mesiacov = 151,46 Sk
N;íkl:idy na spotrebu eleklriekej energie na jeden mesiíie 151,46 Sk
OtO

Nájor'i'íca si zabezpečí zapojenie do systému zbem pre p6vodcu odpadu a do3edná si nádobu
na konaiiiálny odpad.
NÁK-L.,A.DY NA ENERGETICKE MEDl={ NA l MESIÁC :
elektrická eriergia 1108,08 Sk
teplo 8664,31 Sk
plyii 62,28Sk
vodíié, stočné 404,43 Sk
voda z povrchového odtoku 151,46 Sk
O!O o,OOsb
spolu í0390,50Sk

VBratislave,dňa 17.l2.2007
Vypracovala: Barboi-íková Katarina, energetik ú'K

Jurkcivičová Marta, vedi:ica školskéťio oddelenia
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DOHODÁ O UKONČENÍ NÁJMU
ku Zi'nluve o n:íjme xiebytovýcli priestorov č. 244 0 37 70 07 zo dňa 21.l.2008,

ktorej predmetoii'i je prenájom l pavilónu v objekte MŠ L'. Fullu 12 v Bratislave

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Nám sv. Františka 8, 842 62 Bratisiava
zastúpená starostkou: íiig. Ivetou Hanrilíkovo?i
IČO:-603520
bankové spojei'iie: Dexia baiika Slovensko, a.s.
číslo účtri: 1804143001/5600

(d'alej len lirenajímatel')

Ná,jomea: Iiig. Michaela Moyzesová
Púpavová 8, 841 04 Bratislava
Ič0: =llo 099 920

(d'alej leii iiájomca)

uzavierajú dohodu o?ikončení iiájrrui ku Zn?iluve onájme nebytových priestorov
č. 244 0 37 70 07 zo dňa 21.1 .2008, ktorá znie:

Nájoni sa koiiěí dňoxn 31. i2, 2008.

Bratislava, dňa:

Prena?jíi'iíatel':

22. yím 2009

ÁÓ
+

Nájoi'nca: ,,'(



ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ě. 003 0 37 41 09

Zmluvné 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 účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímatel')

a

Nájomca: Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o.

Púpavová 8, 841 04 Bratislava
IČO: 43 964 273

(d'alej len nájomca)

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákomiíka, podl'a § 3 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme
apodnájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Zb.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
v súlade s uznesenfm č. 98/2007 Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves túto nájomnú zmluvu:

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Prenajímatel' má Protokolom o zverení správy nehnuterného majetku hlavného mesta SR
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a závázkov č. 118818190200 zo dňa 13.l.2003 zverené
do správy nehnuternosti v katastrálnom území Karlova Ves - objekt Materskej školy L. Fullu
č. 12 v Bratislave, stavbu na pozemku parc. č. 1669/1 11, súpisné č. 3015, pozemky parc.
č. 1669/110 a 1669/111.

2. Nájomca je držiterom živnostenského oprávnenia č. 110-175166 vydaného Obvodným
úradom v Bratislave.

Čl. II. Predmet a účel nájmu

Predmetom nájmu je jednopodlažný pavilón v nehnuternosti uvedenej v čl. I. ods. 1. tejto
zmluvy, ktorý pozostáva z herne, spálne, urnyvárne a WC pre deti, WC pre personál, šatne,

- - ,, 2skladu, kabínetu a schodiska (priloha c. 2), s celkovou podlahovou plochou 255,60 m .
2. Nájomca rm5že využívat' aj vyhradený areál materskej školy (ihriská a pieskoviská) a školskú

jedáleň, a to v čase dohodnutom s riaditel'kou materskej školy a vedúcou školskej jedálne;
presný časový rozvrh bude každoročne upravovaný písomnou dohodou medzi zmluvnými
stranami.

1.

3. Nebytové priestory budú nájomcom využívané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia, v Detskom súkromnom zariadení Svetielko pre deti
od 18 mesiacov do 3 rokov.
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Čl. III. Čas trvania nájmu

Nájom sa uzaviera na určitý čas, a to od 1.1.2009 do 31.7.20l2.

Čl. IV. Osobitné dojednania

Táto zmluva bezprostredne navázuje na Zmluvu onájme nebytových priestorov
č. 244 0 37 70 07 zo dňa 21.l.2008, uzavretú medzi Mestskou čast'ou Bratislava - Karlova
Ves a Ing. Michaelou Moyzesovou, IČO: 40 099 920. Ing. Michaela Moyzesová, ktorá je
jedinou konaterkou aspoločníčkou Detského súkromného zariadenia Svetielko s.r.o.,
požiadala Mestskú čast' Bratislava - Karlova Ves oukončenie nájomného vzt'ahu
napredmetné priestory sfyzickou osobou Ing. Michaelou Moyzesovou, Púpavová 8,
841 04 Bratislava, IČO: 40 099 920 a následne o uzavretie nájomného vzt'ahu s Detským
súkromným zariadením Svetielko s.r.o., Púpavová 8, 841 04 Bratislava, IČO: 43 964 273
vzhl'adom ktomu, že Ing. Michaela Moyzesová ukončila živnost' aspoločnost' Detské
súkromné zariadenie Svetielko s.r.o. sa stalo jej nástupníckou spoločnost'ou.

2. Ing. Michaela Moyzesová ako nájomca predmetných priestorov (v zmysle nájomnej zmluvy
č. 244 0 37 70 07) zabezpečila na vlastné náklady so súhlasom prenajímatel'a na predmete
nájmu stavebné práce, ktoré majú charakter trvalého zhodnotenia nebytových priestorov -
opravu strechy v hodnote 3 723,86 € = 112.185,00 Sk. Zmluvné strany sa dohodli, že táto
suma bude odpočftaná znájomného. Do 31.12.2008 bola z nájomného odpočítaná suma
2 034,16 € = 61 281,00 Sk, zostáva neodpočítaná kompenzácia vo výške 1689,70 €
50 904,00 Sk.

1.

Čl. V. Nájomné a poplatky za služby

Nájomné za predmetné nebytové priestory je stanovené po dohode zmluvných strán na
2 121,09 € = 63 900,00 Sk ročne, slovom: dvetisícstodvadsat'jedno euro a devát' centov, t.j.
8,30 € m rok. Prena)imate si vyhra zu3e pravo upravy vys y na)omneho, ak do)de k zmene
právnych predpisov upravujúcich ceny nájomného za nebytové priestory.
Zmluvné strany sa v náváznosti na čl. III. tejto zmluvy dohodli, že nájomca začne uhrádzat'
nájomné v októbri 2009 sumou 77,87 € = 2 346,00 Sk, počnúc novembrom 2009 bude
nájomné uhrádzat' pravidelne mesačne vo výške 176.76€ = 5 325,00 Sk do 15. dňa
príslušného mesiaca na účet č. 1804143001/5600, variabilný symbol 21200304, konštantný
symbol 0308.

Prenajímatel' sa zavmuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energií a poskytovanie služieb
spojených s nájmom: dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla, plynu
a elektrickej energie. Zálohové platby za energie a služby v zmysle prílohy č. 1 : Technický
prepočet spotreby energií sa nájomca zavázuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného
mesiaca na účet č. l 804143001/5600, variabilný symbol 22300103, konštantný symbol 0308.
Prenajímatel' je oprávnený zmenit' výšku poplatkov za energie a služby na základe zmeny
cenového predpisu, alebo ak sa zmení rozsah a kvalita poskytovaných služieb.

4. Upratovanie prenajatého priestoru si zabezpečí ahradí nájomca, upratovanie priestorov
využívaných spoločne smaterskou školou bude predmetom dohody medzi nájomcom
ariaditel'kou materskej školy. Odvoz alikvidáciu odpadu, prípadne d'alšie služby si
zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

Nájomca sa podiel'a na úhrade nákladov súvisiacich s údržbou zelene a pieskoviska v areáli
materskej školy percentuálne podra prenajatej plochy.

1.

2.

3.

5.

-2-



6. V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za služby je nájomca povinný platit'
úroky zomeškania vovýške dvo.jnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky
Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Čl. VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímatel' je povinný prenajat' nájomcovi nebytové priestory v stave spósobilom na ich
užívanie podl'a účelu uvedeného vtejto zmluve azabezpečit' nájomcovi ich nerušené
užívanie za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

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

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

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

5. Nájomca m8že prenajaté priestory alebo ich čast' poskytnút' inému do podnájmu len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatel'a.

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

7. Nájomca je povimiý v prípade havárie bezodkladne umožnit' prenajímatel'ovi prístup do
prenajatých priestorov. Pre tento prípad je povinný odovzdat' sadu rezervných kl'účov
riaditel'ke materskej školy.

8. Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy (do 165,97 € = 5.000,00 Sk), udržiavacie
práce, ako aj náklady vzniknuté neprimeraným užívaním priestorov.

9. Nájomca m«"že vykonávat' stavebné úpravy prenajatého priestoru len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímatera a príslušného stavebného úradu a to na vlastné náklady.
Ak nájomca vykoná zmeny bez tohto súhlasu, je povinný po skončení nájmu uviest' nebytové
priestory na svoje náklady do p6vodného stavu, pokiar sa s prenajímatel'om nedohodne inak,
tzn. v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátit' priestory v stave, v akom ich
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a vymal'ované základným náterom.

10. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia
abezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienických aprotipožiarnych predpisov.
Za všetky škody a ublíženia na zdraví, ktoré vzniknú nedodržaním predpisov, zodpovedá
v plnom rozsahu nájomca.

1l. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu nie je poistený.

12.Nájomca je povinný dodržiavat' právne predpisy týkajúce sa školských stravovacích
zariadení.

13. V prípade dlhšej prevádzky ako je prevádzka materskej školy, je nájomca povinný dohodnút'
režim s riaditel'kou materskej školy.
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Čl. VII, Ukoněenie nájmu

1. Nájom sa končí uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy.

2. Prenajímatel' mí"že písomne vypovedat' zmluvu uzavretú na určitý čas pred jeho 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 vypovedat' zmluvu uzavretú na určitý čas pred jeho uplynutím
z d6vodov 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 prenajímatel' i nájomca sú oprávnení vypovedat' túto zmluvu
ku dňu 31.7. príslušného kalendárneho roka, pričom výpovedná lehota je dvanást'mesačná
a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

5. Nájomný vzt'ah móže byt' ukončený dohodou zmluvných strán.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka azákona č.ll6/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových priestorov vznení
neskorších predpisov.

2. Neoddeliternou súčast'ou tejto zmluvy sú: príloha č. l: Technický prepočet spotreby energií
a príloha č. 2: Situačný plán nebytových priestorov

3. Pri prepočte bol použitý konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.

4. Prenajímatel' splnomocňuje nájomcu kvybaveniu dokladov potrebných kriadnemu
prevádzkovaniu predmetných nebytových priestorov.

5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca, jeden
riaditel'ka materskej školy a štyri prenajímater.

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

7. 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:

Prenajímatel':

A/

22. íúív 2009
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Príloha ě. /

Materská škola Budovíta Fullu 12 Bratislava

Technický prepočet spotreby energii'l
Prenajatá plocha
Nájomca

:255,586 m2
: Ing. Michaela Moyzesová, Púpavova 8, 841 04 Bratislava

Podlahová plocha celého objektu
Prenajatá plocha

2 465,000 m2
255,586 m2 = 10,36 o/o

ELEKTRICKÁ ENERGIA
Predpokladané náklady na rok predstavujú 95 953,- Sk
95 953,- Sk z toho 10,36 % = 9 940,73 Sk
9 940,73 Sk : 12 mesiacov = 828,39 Sk

Náklady na spotrebu elektrickej energie na jeden mesiac 828,39 Sk

TEPLO
Údaje o objekte rozpočítavania sú:
objekt zúčtovania Materská škola L'udovíta Fullu 12 Bratislava
identifikácia zdroja tepla Bratislavská teplárenská,a.s.
podlahová plocha 2 465 m2

celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie 1391 821,- Sk
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podra podlahovej plochy .
Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiterom
nasledovne:

N

Ni= Sks
s

náklady pre konečného spotrebitel'a (Sk)
náklady na dodané teplo na vylmrovanie za objekt rozpočítavania (Sk)o na vyl

:ha MŠcelková podlahová plocha Mš (m2)
podlahová plocha konečného spotrebitel'a (m2)

N,
N

s

Sks

NHs = 1391 821 Sk . 255,586 m"
2 465 m"

N, = 144 312,36 Sk
144 312,36 sh : 12 = 12 026,03 sh
Náklady na spotrebu tepla na jeden mesiac 12 026,03 Sk
PLYN

počet detí a personál DJ 7+2 = 9
počet detí a personál MŠ 86+1 1+5= 102
9 : 111 (9+102) = 8,10 %
Predpokladané náklady na rok predstavujú 9 612,- Sk
9 612,- Sk toho 8,10 % = 778,572
778,572 Sk : 12 = 64,88 Sk
Náklady na spotrebu plynu na jeden mesiac 64,88 Sk



Príloha e!, 4

VODNE, STOČNÉ
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. položky III bod 11,
podra ročných smerných čísiel ukazovaterov spotí'eby vody, pre zdravotnícke a sociálne
zariadenia - jasle na jedno diet'a 14 m3.

Podl'a položky II bod 8 spotreba vody pre verejné budovy - materské školy s dennou
prevádzkou na jednu osobu 8 m3.
Výpoceí:
A - počet detí DJ 7

početdetí7xspotrebanadiet'aDJ 14m3=ročnáspotrebavody 98m3
B - počet detí MS

počet detí 86 x spotreba na diet'a MŠ 8 m3 = ročná spotreba vody 688 m3
A+B ............ 100%
A ............ x

? = x
A+B

98 . 100 'a 12,46 %
786

Predpokladané náklady na rok predstavujú 49 272,- Sk
49 272,- Sk z toho 12,46 o/o = 6139,2912 Sk
6 139,2912 Sk : 12 mesiacov = 511,60 Sk
Náklady na spotrebu vod;y na jeden mesiac 511,60 Sk
VOD.A Z POVRCHOVEHO ODTOKU
Predpokladané náklady na rok predstavujú 23 144,- Sk
23 144,- Sk z toho 10,36 % = 2 397,7184 Sk
2 397,7?84 Sk : 12 mesiacov = 199,80 Sk
Náklady na spotrebu elektrickej energie na jeden mesiac 199,80 Sk
OLO

Nájomca si zabezpečí zapojenie do systému zbem pre póvodcu odpadu a dojedná si nádobu
na komunálny odpad.

NAKLADY NA ENERGETICKÉ MÉDIÁ NA 1 MESIAC :
elektrická energia 828,39 Sk
teplo 12026,03Sk
plyn 64,88Sk
vodné, stočné 511,60 Sk
voda z povrchového odtoku 199,80 Sk
OLO O,OOsi<
spolu 13630,70Sk

452,45 €

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

V Bí'atislave, dňa 31. 12.2008
Vyp'ra;o;ala':ň;borikovářatarína,SSŠ (?

Jurkovičová Maíta, vedúca školského oddelenia
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Dodatok č. 1
ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 003 0 37 41 09 zo dňa 22.1.2009

(prenájom 1 pavilónu v Materskej škole [. Fullu 12 v Bratíslave)

Zmluvné strany:

Prenajímater:
náZOV:
sídlo:

zastúpený.
IčO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
starostkou Ing. Ivetou Hanulíkovou
603520
Prima banka Slovensko, a.s.
1804143001 /5600

(d'alej len prenajímatel')

Nájomca:
obchodné meno:
sídloa

zastúpený:
IČO:

Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o.
Púpavová 8, 841 04 Bratislava
štatutárom Ing. Michaelou Moyzesovou
43964273

(d'alej len nájomca)

uzavierajú tento dodatok:

Čl. 1. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 22.1.2009 Zmluvu onájme nebytových priestorov
č. 003 0 37 41 09, ktorej predmetom je prenájom jednopodlažného pavilónu v Materskej škole
[. Fullu 12 vBratislave pozostávajúceho ;nebytových priestorov scelkovou podlahovou
Ih 25560 'N= a 'h-bl ta bdba dll2009d3Í70l2pocou , m. a3omnyvzta ouzavreynao oieo .. o ..2! Za

účelom prevádzkovania detského súkromného zariadenie pre deti vo veku od 1 8 mesiacov do 3
rokov. Dňa 9.5.2012 bolo na 5. mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupitel'stva prijaté
uznesenie č. 215/2012, ktorým schválilo predÍženíe nájomného vzt'ahu za d;alej uvedených
podmienok.

Čl. Il, Predmet dohody

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

1. Včl. 1. Úvodné ustanovenia sa odstavec 1. v predchádzajúcom znení ruší a nahrádza
znenÍm:

Prenajímatel' je vlastníkom nehnutel'nosti - stavby Materskej školy L. Fullu 12 v Bratislave,
súpisné číslo 3015, na parcele číslo 1669/1 1 1 , stavba je zapísaná v katastri nehnuterností
na liste vlastníctva číslo 4708 pre obec Bratislavu, katastrálne územie Karlova Ves.

2. V čl. lll. (,as trvanía nájmu sa za vetu v predchádzajúcom znení pridáva veta v znení
Zmluvné strany sa dohodli na predÍžení nájomného vzt'ahu na d'alších 5 rokov, t.j. do
31.7.2017.

3. V čl. V. Nájomné a poplatky za služby v ods. 1 . sa prvá veta v predchádzajúcom znení ruší
a nahrádza vetou v znení:
Zmluvné strany sa od 1.8.2012 dohodli na nájomnom vo výške 10,OO€/m2/rok. Ročné
nájomné je celkom 2 556,00 €, slovom dvetisícpát'stopát'desiatšest' eur.

1
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4. V čl. V. Nájomné a poplatky za služby sa ods. 2. v predchádzajúcom znení ruší a nahrádza
odstavcom v znení:

Nájomné je splatné mesačne k 15. dňu príslušného mesiaca v sume 21 3,00 € na účet číslo
1804143001/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., variabilný symbol 0030374109.

5. V čl. V. Nájomné a poplatky za služby v ods. 3. sa 2. veta v predchádzajúcom znení ruší
a nahrádza vetou v znení:
Poplatky za energie a služby v zmysle aktuálneho technického prepočtu spotreby energií sa
nájomca zavázuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného mesiaca na účet číslo
18041430C)1/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., variabilný symbol 0030374'l09.

6. V čl. V. Nájomné a poplatky za služby sa ods. 6. v predchádzajúcom znení ruší a nahrádza
odstavcom v znení:

V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za energie a služby je nájomca
povinný platit' úroky z omeškania v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995
Z. z. v aktuálnom znení.

7. V čl. Vl. Práva a povinnosti zmluvných strán v ods. 9. sa za vety v predchádzajúcom znení
pridáva veta v znení:
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.

8. V čl. Vl. Práva a povinnosti zmluvných strán v ods. 10. sa za vety v predchádzajúcom znení
pridávajú vety v znení:
Nájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete nájmu, zariadeniach, príslušenstve ako
i majetku prenajímatel'a, ktoré spósobí. Nájomca je zodpovedný i za škody na predmete nájmu
spósobené osobami, ktoré sa zdržujú v predmete nájmu v súlade s pokynmi nájomcu alebo
s jeho vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá nájomca, odstráni na vlastné náklady
nájomca, alebo uhradi prenajímatel'ovi v bežných cenách.

9. Čl. Vll. ukončenie nájmu sa odstavec 4. vpredchádzajúcom znení ruší anahrádza
odstavcom v znení:

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel' i nájomca sú oprávnení vypovedat' túto zmluvu
k 31 .7. príslušného kalendárneho roka, pričom výpoved' musí byt' doručená druhej zmluvnej
strane minimálríe 2 mesiace pred týmto dátumom.

10. Čl. Vll. Ukončenie nájmu sa dopíňa o odstavec 6. v znení:
Zmluvný vzt'ah zaniká aj odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákorvek zo zmluvných
strán nedodr.í alebo poruší niektoré z ustanovení nájomnej zmluvy. 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 otom nedozvedel. Pre prípad ukončenia zmluvného vzt'ah výpoved'ou platí, že
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
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. Ill. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy onájme nebytových priestorov
č. 003 0 37 41 09 zo dňa 22.1.2009. Vyhotovený je v troch rovnopisoch, z ktorých dva
obdrží prenajímater a jeden nájomca. Jeho neoddeliternou prílohou je aktuálny technický
prepočet spotreby energií.
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2. Tento dodatok nadobúda účinnost' dňom
na internetovej stránke prenajímatel'a.

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak
súhlasu na základe ich slobodnej vóle, vážne a bez nátlaku ho podpísali.

Bratislava, dňa: 3 1. MAJ 2012 Bratislava,dňa: q(. 2í;t2,
Prenajímatel': Nájomca:

}ý%
'?/x3' €/ (-Ol- e-=SI:t'l

Ing. Iveta Hanulíková
starostka

Detské súkromné zariadenie
SVETIELKO s.r.o.

Púpavová 8-, prevádzka: [.Fuliu 12, Bíaíislava
Ing. Michaela Moyzesová, konatef

ičo:a«s'ge=+ i4, ič ÓPH: SK2022544524
4 i'a"Z::

mg. Michyéla Moyzesová
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Prí loha

Materská škola I'udovíta Fullu 12 Bratislava

Technický prepočet spotreby energi
Prenajatá plocha
Nájomca

:255,586 m"
: Ing. Michaela Moyzesová, Púpavova 8, 841 04 Bratislava

Podlahová plocha celého objektu
Prenajatá plocha

2 465,000 m2
255,586 m2 = 10,36 %

ELEKTRICKÁ ENERGIA
Vyúčtovacia faktúra za rok 2011 od dodávatel'a elektrickej energie
SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Náklady 3 622,78 €/ rok
3 622,78 € z toho 10,36 % = 375,32 €
375,32 € : 12 mesiacov = 31,28 €

Náklady za spotrebu elektrickej energie mesačne 31,28 €

TEPLO
Údaje o objekte rozpočítavania sú:
objekt zúčtovania Materská škola ?'udovíta Fullu 12 Bratislava
identifikácia zdroja tepla Bratislavská teplárenská,a.s.
podlahová plocha 2 465 m2

celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie 34 370,- €
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podra podlahovej plochy .
Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebitel'om
nasledovne:

N

Nks a ?? - Sks
s

náklady pre konečného spotrebitel'a (Sk)
náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítavania (Sk).o na vykuroí

:ha MŠ (m2)celková podlahová ploc?
podlahová plocha konečného spotrebitel'a (m2)

Nks
N
s

Sks

Nks = 34 370,- € . 255,586 m2
2 465 m2

Nks = 3 563,69
3 563,69 € : 12 = 296,97 €
Náklady za spotrebu tepla mesaěne 296,97 €



Príloha

PLYN

počet detí a personál DJ 16+3 =I9
počet detí a personál MŠ 103+l 7= 120
19 : 120 =l5,83 %
Vyúčtovacia faktúra za rok 2011 od dodávatera plynu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44h, 825 11 Bratislava 26
Náklady 375,69 € toho 15,83 % = 59,47 €
59,47 € : 12 = 4,96 €
Nák?ady na spotrebu plynu na jeden mesiac 4,96 €

VODNÉ
Prepočet vody je vypracovaný v zmysle vyhlášky č.397/2003 Zb. položky III bod 11,
podra ročných smerných čísiel ukazovaterov spotreby vody, pre zdravotnícke a sociálne
zariadenia - jasle na jedno diet'a 14 m3.

Podl'a položky II bod 8 spotreba vody pre verejné budovy - materské školy s dennou
prevádzkou na jednu osobu 8 m3.
Výpočet:
A - počet detí DJ 16

počet detí 16 x spotreba na diet'a DJ 14m3 = ročná spotreba vody 224 m?
B - počet detí MŠ -

počet detí 103 x spotreba na diet'a MŠ 8 m:3 = ročná spotreba vody 824 m3
A+B ............ 100%
A ............ x

'??=x
A+B
224 . 100 =21,37 %

l 048
Predpokladané náklady na rok predstavujú
361 m3 x vodné 1,0927 €/ m3 s DPH = 394,46 €
394,46 € z toho 21,37 % = 84,30 €
84,30 € : 12 mesiacov = 7,03 €
Náklady za spotrebu vodné mesačne 7,03 €

STOČNÉ
Predpokladané náklady na rok predstavujú
361 m3 x stočné 1,0836 €/ m3 s DPH = 391,18 €
391,18 € z toho 21,37 o/o = 83,60 €
83,60 € : 12 mesiacov = 6,97 €
Náklady za spotrebu vodné mesačne 6,97 €

VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
Predpokladané náklady na rok predstavujú 928,36 €
928,36 € z toho 10,36 % = 96,18 €
96,18 € :12 mesiacov = 8,02 €
Náklady za vody z povrchového odtoku mesačne 8,02 €



Príloha

OLO
Nájomca si zabezpečf zapojenie do systému zberu pre póvodcu odpadu a dojedná si nádobu
na komunálny odpad.

NÁKLADY NA ENERGETICKÉ MÉDIÁ NA 1 MESIAC :
elektrieká energia 31,28 €
teplo 296,97€
plyn 4,96€
vodné 7,03€
stočné 6,97€
voda z povrchového odtoku 8,02 €
OLO O,OOe

spolu 355,23€

VBratislave,dňa 1l.05.2012

" T??.1...4X....." II A...y. -..S.j-'....- X1.JJ..-.'l-.-. ....J.J.-.L-.-.a.-. a -?
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Dodatok ě. 2

ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 003 0 37 41 09 zo dňa 22.01.2009
uzavretá podl'a zákona č. 1 16/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších

predpisov

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Zastúpená: Dana Čahojová, starostka
(d'alej len ,,prenajímatel"')

Nájomca: Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o.
Púpavová 677/34, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
(d'alej len ,,nájomca")

uzavierajú tento dodatok:
Článok I.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22. Ol. 2009 zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 003 0 3 7 41 09 (d'alej len ,,zmluva"), predmet ktorej je vymedzený v jej článku II.

Článok II.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. I??. zmluvy sa vypúšt'a a nový bude zniet':
Zmluvné strany sa dohodli na predÍžení nájomného vzt'ahu do 3 1 .07.2018.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V, ods. 1 . zmluvy sa vypúšt'a a nový bude zniet':
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za nebytový priestor v súlade s uznesením c. 312/2017
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výške 10,OO€/m"/rok. Ročné
nájomné za nebytový priestor je celkom 2 556,00 € slovom: dvetisfcpát'stopMt'desiatšest' eur.
Nájomné je splatné mesačne k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 213,00 €, na účet
IBAN: SKl9 5600 0000 0018 04?4 3001, vedený v Prima banka Slovensko, a. s., variabilný symbol
0030374?09. 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 spotrebitel'ských cien za predchádzajúci kalendárny rok na základe
informácie vydávanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V, ods. 3 sa ruší a nový bude zniet':
Prenajímater sa zavuzuje nájomcovi zabezpečit' dodávku energif a poskytovanie služieb spojených
s nájmom: dodávku vody a odvádzanie odpadovej vody, dodávku tepla, plynu a elektrickej
energie. Zálohové platby za energie a služby v zmysle prílohy ,,Technický prepočet spotreby
energif zo dňa 19.04.2017" sa nájomca zavázuje uhrádzat' mesačne do 15. dňa príslušného
mesiaca na účet IBAN: SK19 5600 0000 0018 04?4 3001, variabilný symbol 22300103,
konštantný symbol 0308. Prenajímatel' je oprávnený zmenit' výšku poplatkov za energie a služby
na základe zmeny cenového predpisu, alebo ak sa zmení rozsah a kvalita poskytovaných služieb.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.

1.

2.

3.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia obdíží prena?jímatel' a
jedno vyhotovenie nájomca.
Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlas ho
slobodne, vážne a bez nátlaku ppdpísali.slobodne, vážne a bez nátlaku PQdPíSE
V Bratislave, dňa ,,a ' . . .'- ' -

ní=,.>Prenajíi

DanaČáhojová " ?,, ., " " 'X?-?'.%'l:; ii ='-?">
ří?3;r

Ing. Mgr. Michaela oyzesová

V Bratislave, dňa
Nájomca: Cg-J;t:

-IJ ,;

/'

Q
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IVlatíarská škola L:udovíta Fullu 12 Bratislava

Technický prepočet spotreby energií
Prenajaté priestory: samostatný pavilón
Nájomca: Ing.Michaela Moyzesová Detské súkromné zariadenie Svetielko

ELEKTRICKA ENERGIA

Spotreba elektrickej energie prepočítaná podra energetickej náročnosti spotrebičov.
Vyúčtovac?a faktúra od dodávatel'a elektrickej energie SE Predaj s.r.o.
Ročná spotreba elektrickei energie za celý objekt Mš
Ročná spotreba elektrickej energie nájomca
Ročné náklady za spotrebu elektrickej energie nájomcu
í%4esačné náklady za spotrebu elektrickej energie nájomcu

3648,67 €
21 960,00 kWh
2 276,94 kWh

378,32 €
31,53€

TEPLO

Rozpočitanie množstva dodaného tepla na vykurovanie z faktúr od dodávatera tepla BAT,a.s.

celková podlahová plocha Mš
konečríý spotrebitel' - nájomca
ročné náklady za vykurovanie celý objekt
Mesačné náklady za vykurovanie konečný spotrebitel' - nájomca
TÚV

ročné náklady za dodávku TÚV celý objekt
Xesačné náklady za dodávku TÚV konečný spotrebiter - nájomca

2 465,00 m2
255,586 m'

31 927,38 €
275,87 €

1118,63 €
12,83 €

VODY Z POVRCHOV?HO ODTOKU

Mesačné náklady za vody z povrchového odtoku k?onečný spotrebiter - nájomca
954,46 €

8,25 €

VODNÉ, STOčNÉ,studená voda na ohrev TúV
Jasle /ročné smerné číslo
Mš /ročné smerné číslo

19x

'll9x
14,6

14,6

ročné náklady za vodu
Mesačné náklady za vodné,stočné,studená voda na TÚV konečný spotrebitel' - nájomca

277,4 m?
1737,4 ma
2014,8 ma

"13,77 %
2808,46 €

32,22 €

PLYN

ročné náklady za spotrebu plynu
Mesačné náklady za spotrebu plynu konečný spotrebitel' - nájomca

306,71 €
3,52 €

Náklady :
elektrická energia
teplo ÚK
teplo TÚV
vodné, stočné
vody z povrchového odtoku
píyn
MjSAČNE K úhrad;'
V Bratislave 19.04.2017

Platné od 19.04.2017

Vypracovala: ,.í-3 ?-
il5 í«i

Katarína Barborík'ová, oddelenie hospodárskej správy, rnobil v kancelárii 0940634172katarina.barborikova@karlovaves.sk
Anton Horín4 , vedúci oddeíenia hóspodárskej správy

31,53€
275,87 €

12,83 €
32,22 €
8,25 €
3,52 €

364722 €/ *esačne



Dodatok č. 3

ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 003 0 37 41 09 zo dňa 22.01.2009
?izavretá podl'a zákona č. I1 6/ 1990 Zb. o iiájme a podnáji'ne nebytovýcli priestorov v znení iieskorších

predpisov

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Zastúpená: Dana Čahojová, starostka
(d'alej len ,,prenajímatel"')

Nájomca: Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o.

Púpavová 677/34, 841 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
(d'alej len ,,nájomca")

uzavierajú tento dodatok:
Článok I.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22. Ol . 2009 zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 003 0 37 41 09 (d'alej len ,,zmluva"), predmet ktorej je vymedzený v jej článku II.

Článok II.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. III. zmluvy sa vypúšt'a a nový bude zniet':
Zmluvné strany sa dohodli na predížeiií nájomného vzt'ahu od-Ol.08.2018 do 31.07.2023.

2. Zmíuvné strany sa dohodli, že čl. V, ods. 1,2 zmluvy sa vypúšt'a a nový bude zniet':
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za nebytový priestor v súlade s uznesením č. 410/2018
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo výške 12,00 €/m2/rok. Ročné
nájomné za nebytový priestor je celkom 3067,20 € slovom: tritisícšest'desiatsedem eur a dvadsat'
centov.

Nájomiié je splatné i'nesačne k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 255,60 €, na
účet IBAN: SK19 5600 0000 0018 04?4 3001, vedený v Prima banka Slovensko, a. s., variabilný
symbol 0030374109. Uvedené nájomné je stanovené pre rok 2018. Nájomné za d'alšie roky sa
nájomca zavuzuje uhrádzat' vo výške ročného nájomného za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré
bude zvýšené omieru inflácie meranú indexom spotrebitel'ských cien za predchádzajúci
kalendárny rok na základe informácie vydávanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. Ostatné ustanovenia zi'nluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.

1. Tento dodatok je vyhotovený vpiatich rovnopisoch, z ktorých s%ri vyhotovenia obdrží
preiiajímatel' a jedno vyhotovenie nájomca.

2. Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho
zverej nenia.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlas
ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave, dňa
Prenajímatel':

0 7 -05- 20!8 V Bratislave, dňa
Nájomca:

q.5 I[)lf

".',r
Dana Caho?)ova '

/'t. ,á''=6)&,?
Irig. Mgr. Mich-Á Moyzesová

/'
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i?i. 1. 2019 Výpis z obchodného registra SR

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOST? SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

í!.DlTEC

[a"
Slovensk4? í!íA'English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava l
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony l

Oddiel: Sro Vložka číslo: 50386/B

Obchodné meno:

Sídlo:

Detské súkromné zariadenie Svetielko s. r. o.

Púpavová 677]34
Bratislava 841 04

43 964 273

06.02.2008

Spoločnost' s ručením obmedzeným

poskytovanie služieb starostlivosti o deti s výnimkou činností
uvedených v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov

organízovanie vorného času detí v rozsahu vol'nej žívnosti

Ing., Mgr. Michaela Moy?
Púpavová 677134
Bratislava 841 04

Ing., Mgr. Michaela Moyzesová
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR

konatel'

Ing., Mgr. Michaela Moy?
Púpavová 677134
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 06.02.2008

Spoločnost' zastupuje a vo všetkých veciach za ňu podpisuje konatel'
samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému

(od: 06.02.2008)

menu spoločnosti, menu a priezvisku konatel'a, pripojí svoj podpis s
uvedením funkcie ,,konatel"'.

Základné imanie:
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR

Ďalš'a PráVna sku'oČnos": Obchodná spoločnost' bola založená zakladatel'skou listinou zo dňa
21.01.2008 podra § 57, §§ 105-153 0bchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.09.2013

Dátumaktualizácieúdajov: 16.01.2019
Dátum výpisu: 17.01.2019

(od: 06.02.2008)

(od: 12.09.2013)

Ič0:

Deň zápisu:

Právna forma:

Predmet činnosti:

(od: 06.02.2008)

(od: 06.02.2008)

(od: 06.02.2008)

(od: 06.02.2008)

(od: 06.02.2008)

(od: 12.09.2013)
Spoločníci:

Výška vkladu každého
spoločníka:

štatutárny orgán:

(od: 12.09.2013)

(od: 06.02.2008)

(od: 12.09.2013)

Konanie menom

spoločnosti:

(od: 25.11.2010)

(od: 06.02.2008)

(od: 12.09.2013)

O obchodnom registri SR i Návod na používanie ORIl Naša adresa [g
Vyhl'adávanie podl'a : obcliodného mena i identifikačného čísla

sídla i spisovej značky i priezviska a meiia osoby

Aktuálne zmenyl Oprava údajov štatutárov l Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR i Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR

http://orsr. s k/vypis.a sp?l D = íl 9309&S I D =2& P=0 1/1
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Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8

842 62 Bratislava

Detské súkromné zariadenie Svetíelko s.r.o.

Púpavová 34, 841 04 Bratislava, prevádzka: L. Fullu 12

l
I

l

MiestnV úiaao í'v;eíitskej cas(í
Bratislava - Karlova Ves

=1
0 5 -12- 2018Díitim'::

i

l

?lo ??!?? rl9Prr ?,

Vec: žiadost' o zmenu nájomcu k zmluve č. 003 0 37 41 09 a jej dodatkov zo dňa 22.01.2009

Váž. pani/váž. pán,

ako konaterka DSZ Svetielko, s.r.o., Púpavová 34, 841 04 Bratislava si Vás dovolau.jem z organizačných

a ekonomických dóvodov požiadat' o zmenu nájomcu na prevádzke L'. Fullu l 2, 841 05 Bratislava.

Novým nájomcom by bola spoločnost':

NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, o. z.

Púpavová 677/34, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

Prevádzka: IJ. Fullu 12. 841 05 Bratislava - Karlova Ves

Zastúpené predsedom: Ing. Mgr. Micliaela Moyzesová
IČO: 51925141

DIČ: 212 0879 772

IBAN: SK61 1100 0000 0029 4206 3047

Za vybavenie mojej žiadosti Vám vopred d'aku.jem.

S pozdravom

'v' Bratislave, 30.11.20l8
,,=/?"1"?a ,? 4'? [l'í'?vz

/"

h----?- ?. --.-.--

ilng. Mgr. Michaela Moyzesová
konatelaka

Mobil.'
0905 281 606

Bankové spojenre' Tatra banka
IBAN: SK 9111 0000 0000 262 9078 330

IČO
43 964 273

DIČ / IČ DPH
202 25 44 524 /
SK 202 25 44 524

www detske-svetielko sk

e-mail info@delske-svetrelko sk

osrmanova
Rectangle



ZÁPISNICA

z ustanovujúcej schódze výkonného výboru
NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie

zo dňa 5. 10. 2018

Prítomní: podl'a prezenčnej lístiny

Program: vorba predsedníctva NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o.z.

Predsedníctvo NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o.z. bolo jediiohlasiie zvolené v tointo zložeiií:

Predseda: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová

Podpredseda: Ing. Svetozár Moyzes

Hospodár: Ing. Gabriel Moyzes

V Bratislave, 5.10. 2018
;A

Zapísala: Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.

osrmanova
Rectangle
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1. Ing. Mgr. Michaela Moyzesová

2. Ing. Svetozár Moyzes

3, Ing. Oabriel Moyzes

4, Mgr.mt. Slavka Liptáková, ArtD.

Prezeněná listina z ustanovujúcej sčhódze výboru
NAšE JASLIčKY SVETÍELKó Občianske združenie

Bratislava, dňú 5. 10. 2018

4,,)
(7-M

--l-----------?------------------

, . . ./. .'na. .1 -.-J-.-------------------------

?ř

t

l

h... «J.1

t

l

d

4

W

'?{,1.,,.

l

)

lí
l

m

%

I



/

Stanovy občianskeho združenia

JASLIČKY
SVETIELKO

Preambula

1.

2.

3.

Občianske združenie JASLIČKY SVETnELKO vzniklo na základe nezištnej a dobrovornej
v81e a ako iniciatíva zameraná predovšetkým na rozvoj skupín obyvatel'stva v sociálne
nepriaznivej situácii a občanov všetkých vekových skupín odkázaných na pomoc inej osoby.
Občianske združenie apeíuje na zákon č. 83/1990 Zb. O zdraužovani občanov v znení
neskorších predpisov.
Občianske združenie JASLIČKY SVET?ELKO vyvija svoji činnost' na územ?í Slovenskej
republiky.

Článok 1
Základné ustanovenia

1.
7
?-

3.

Názov je Občiansíce zďniženie JASLIČK  SVETIELKO
Sídl.om združenia je: Púpavová 34, 841 04 Bíatislava
Občianske združenie JASLIČKY SVETIELKO je samostatnou právnickou osobou, ktorá
m8že vo svojom mene nadobúdat' práva a povinnosti.

článok 2
Ciel' a činnost'

1.

2.

-)

b)

c)

d)
e)
o

g)

Ciel'om občianskeho zdmženia - Občianske zďruženie JASLIČKY SVETIELKO je pomoc,
rozvoj a skvalitřiovanie starostlivosti o človeka, jeho telo i ducha a vykonávanie sociálnych
služieb orientovaných na podporu rodín s det'mi ako aj roďín v náročnej sociálnej situácii.
Činnost' občianskeho zdmženia - Občianske združenie JASLIČKY SVETIELKO spočiva
najmá:
vo vytváraní zákíadne pre výinenu skúseností z oblasti pomoci, rozvoja a skvalitňovania
sociálnej pornoci a pre kontakty s inými organizáciami alebo osobami zaoberajúcii'ni sa
obdobnou činnost'ou,
v ziskaní finančríých prostriedkov z verejných a súkromných zdro5ov zameraných na
napIÍňanie ciel'ov zdniženia a prevádzku zdniženia,
v organizovaní a zabezpečovani kultúrnyc,h, spoločenských a sportových podujatí ako aj
psychosociáliiyclí aktivít siiieru.iíicich k napÍňaniu ciel'ov zdniženia,
v publikačnej, reklamnej, lektorskej, telovýchovnej a vzdelávacej činnosti,
v realizácii iných činnosti a aktivil, ktoré napomáhajú dosiahnut' ciele združenia,
v poskytovaní sociálnych služieb podra § 12, ods. 1, pís. b), čís. 4, zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych sLužbách, orientovaných na podponi zosúlad'ovania rodinného ffivota
a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku diet'aťa,
v poskytovaní sociálnych služieb podl'a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,

v

1
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Á Článok 3
Členstvo

i

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Individuálnyrn členom združenia sa ín6že stat' fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami aj
ciermi združenia a chce sa aktivne zúčastňovat' na jeho činnosLi.
Kolektívnym členom sa móžu stat' právnické osoby - podniky, fimiy, organizácie alebo ich
zloůy, ktoré majú záujem materiálne a}ebo inak pomáhat' pri dosahovaní cie)'ov združcnia.
O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej žiadosti správna rada zdniženia.
Členstvo vzniká driom registrácie uchádzača správnou radou.
Doklaďom členstva je yÁpis do zoznamu členov, vedený správnou radou zdniženia.
č]enstvo v združení nie je nárokovatel'r')é.
Zánik členstva:

a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznáinenia správnej rade o
vystúpení zo združenia,

b) vylúčen'ím - členstvo zaniká dňom mzhodnutia správnej rady o vy?účení,
c) úmítím člena,
d) zánikom združenia.
Pri zániku č?enstva je člen vyškrtnutý zo zoznamu členov združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti čJenov

]? Člen má právo najmá:
a) ,podiel'at' sa na činnosti združenia,
b) 0(118 rokov volit' a byl' volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a st'ažnosl'ami a žiadat' o ich stanovisko,
d) byt' infonnovaný o rozhodnutiach orgáriov zdniženia,
e) zúčastňovat' sa zasadnutí orgánov zdniženia,
f) podávat' návrhy na zmeny vnútorných predpisov združenia,
g) podávat' návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
h) kolektími čLenovia majú p"vo voliť prostreďníctvom svojho zástupcu. Kolektívny člen

má len jeden hlas.
Povinnosti člena sú najmá:
a) dodržiavat stanovy zdmženia, vnútorné predpisy zdtuženia a plnit' uznesenia orgánov

združenia,
b) konat' v sútade s ciel'mi a poslaním združenia,
c) aktívne sa podiel'ať na činnosti združenia,
d) platit' členské prispevky, ak o tom rozhodne správna rada.
('lenovi zdmženia m8že byt' priznaná odmena za jeho preukázatel'nú činnost' v prospecb
združenia alebo v prospech cierov zďruženia. Túto oďmenu stanovuje predseda združeni-a.

2.

3.

Článok 5
Orgány združenia

l- Orgánmi združenia sú:
a) siakné zhromaMenie,
b) správna rada,
c) predse«h,
d) kontrolíSr
e) podpredseda.

2



rr 2- Volebné obdobie volených orgánov združenia je štvorročné.

článok 6
Valné zbromaždenie

1.

2.

3.

Valné zhromaždenie je na.ivyšším orgánom zdniženia a je utvorené zo všetkýcb členov
združenia.

Valné zhroinaždenie najinu:
a) schvaruje stanovy združenia, vnútorné predpisy zdmženia, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva členov spivnej rady,
c) volí a odvoláva kontrolóra,
d) schva}'uje plán činností, výročnú správu,
e) schval'uje rozpočet a správu o hospodárení,
f) rozhoduje o zrušení zdniženia,
g) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia.
Zasadnutie valného zhromaždenia zvo}áva predseda, a to podl'a potreby najmenej jedenkrát
do roka, Ak o to požiada l/3 členov združenia, preďseda zvolá valné zmomaždenie do 1
mesiaca. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná váčšina
všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou váčšinou prítomných členov.
Valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 váčšinou hlasov všetkých členov zdmženia.

Článok 7
Správna rada

1. ,Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnost' zodpovedná valnému
zhromaždeniu. Riadi činnost' združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaMenia.
Správna rada má najínenej2 členov.
Správna rada sa schádza najmenej l ?aút za 6 mesiacov. Jej rokúvania zvoláva a riadi
predseda. Spráma rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná váčšina je5 členov.
V prípade rovnosti hlasov rozhodu5e hlas predsedu.
Správna rada najmá:
a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu,
b) obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
c) vypracúva plán činností i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárenf

združenia,
d) rozhoduje o y?mšení združenia, ak sa valné zhromaždenie ktoré má mzlhodovata o zrušení

združenia nezíde do troch mesiacov od jeho zvolenia,
e) ustanovuje likvidátora v pripade likvidácie zdmženia.
Správna rada móže na zabezpečenie činnosti združenia zrigd'ovat sekretariát, kanceláriu a i.,
Členstvo v správnej rade za'niká nástupom nového č?ena zvoleného valnýi'n zhroínaMením
združenia. To rieplatí ak sa člen správnej rady svojej fiinkcie vzdá. V takomto prípade jeho
č?enstvo v správnej rade zaniká dňom domčenia pisomného oznámenia o vz daní sa členstva
v správnej rade predsedovi združenia.
V pnpade ak správna rada nie je schopná výkonu svo3e5 činnosti, jej prí"vomoci preberá
predseda až ďo vytvoreriia novej správnej rady valným zhromaMením.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

článok 8
Predseda

1. Predseda 5e štatutárnyrn lorgánom zdmženia, ktorý zastupuje združenie navonok?
3
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3.

Podpisovanie z.a združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia, označenia funkcie pripojí
svoj podpis predseda, alebo nírn splnomocnená osoba.
Preďseda je za svoju činnost' zodpovedný správne3 rade a valnérnu zhromaždeniu. Rozhoduje
o všetkých záležitostiach z&uženia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do p8sobnosti valného
zhroma:>.denia a správnej rady, pričom najmá:
a) zvoíáva valné zhromaždenie,
b) zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady,
c) zabczpecuje realizáciu rozhodnutí správnej rady,
d) ako štatutár rozhoďuje o pracovnoprávnych vzt'ahoch m zdru'ženie.

článok 9
Podpredseda

1. Podpredseda je štatutárny orgán, ktorý zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti so všetkýini
oprávneniami podra písomného rozhodnutia predseďu.

článok 10
Kontrolór

1.

2.

3.

4.

Kontrolór je kont'rolným orgánom zd'ruženia, ktorý za svo5u činnost' zodpovedá valnému
zhromaždeniu.

Funkcia kontrolóra je nezlučiterná s členstvorn v správnej rade.
Kontrolór najmá:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozortiuje správnu radu na nedostatky a navrhuje

jej riešenia na ich odstránenie,
b) akontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
Kontrolór nemusí byt' členom združenia.

článok 1l
Hospodárenie zďruženia

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Združenie jc nezisková organizácia. V prípade, že by vzniko} zisk z niektorej jeho činnosti,
bude použitý len na základné cie]e a činnosti združenia, na humanitné a charitatívne účely.
Združenie hospodári s hnuterným i nehnutel'ným majetkom, kíorý 5e ne«lotknutel'ríým
vlastníctvom združenia a slúži výhradne na p}nenie jeho ciel'ov. Majetok združenia musí by'
spravovaný v súladc so zásadami riadneho hospodárenia.
Hospodárenie a áčtovanie.združenia sa uskutočňuje v sálade s platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
Zdmženie je právníckou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Združenie má právo
nadobúdat" inajetok a je povinné hospodá'riť v súlade s ptatnými p'rávnytni p'redpismi. Majetok
združenia tvoria jeho pr5my, pohl'adávky a závázky. Za svoje záv?y zdmženie zodpovedá
celým svojím majetkom. Za riadne hospodárenie s majetkom združenia zodpovedá
predsedníctvo, ktoré je povinné zabezpečit' vedenie všetkých predpísaných účtovných kníh a
cvidcncií, dodržiavat' platné právr+e prcdpisy z ob?asti účtovníctva, daní, miezd a odvodov.
Predse«lnicLvo nezodpovedá ani neručí za závázky združenia.
Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento úěel v
peňaiom Ústave.
Podpisové právo má predseda a podpredseďa, pripadne ď'alší členovia, ktorých urči predseda.
Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
a) príspevkov, dotácií, grantov a darov od právnických a fyzických osób z tuzemska i zo

zahraničia,
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r b) výnosov z verejných zbierok,
c) príjmov z hospodárskej činnosti pri naplňovani ciel'a zďruženia,
d) úrokov z finančných prostriedkov v peňaThých ústavoch,
e) dedičstva,
f) príjmov z publikačnej činnosti,
g) výnosov z inajetku občianskeho združenia,
h) členských pnspevkov.

8. Prostriedky združenia možno použiť predovšetkým na plnenie ciel'a a činnosti v súlade s
článkom 2 stanov zdrauženia.

článok 12
Zánik združenia

1.
2.

3.

4.

Združeííie zaniká dobrovol'ným rozpustením alebo zlúčením s iným zdniženínn.
Ak zaniká združenie rozpustením, musí za toto rozhodnutie hlasovať dvojtretinová váčšina
vsetkých členov združenia. Ak o tom nemóže hlasovať valné zhromaždenie, potom rozhoduje
správna rada a za toto rozhodnutie musia hlasovat' všetci jej členovia,
Ak zaniká zdru;ženie rozpustenm správna rada ustanoví likvidátora.
Pri líkvidácii združenia sa najprv uhraďia všetky pohraďávky združenia. Majetok sa v prípade
likvidácie m6ze použiť výlučne na verejno - prospešné účely.

č?ánok 13
Záverecné a prechodné ustanovenia

1. ,Stapovy nadobúdajú účinnost" ďňom ich registrácie ministerstvom vnútra.
2. Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.
3. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi

správnej rady na obdobie jedného - troch rokov. členovia pripravného výboru sa stávajú
prvými členi'ni združenia i prvými čleru'ni správnej rady.
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Evidencia občianskych združení

Evidencia občianskych združení

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

m

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nre je použrterný pre právne úkony.

NAšE JASLlčKY SVETIELKO Občianske združenie

Združenie (zváz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
51925141

Púpavová 677134, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská
r6publika

VVS/1-900/90-54391

MV SR

28.09.2018

Názov združenia

Právna forma

ičo
Sídlo

Webové sidlo

Registračné číslo
Registrový úrad
Dátum vzniku

Členovia prípravného výboru
Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
nar. 16.09.1977

Ciel' činnosti

sociálne, opatrovatel'ské

- splnomocnenec

Od: 28.09.2018 Do:

Spáí'
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