N€vrh n€jomnej zmluvy č. 6/2011
o n€jme nebytov‚ho priestoru
(n€vrh)
uzatvoren€ podľa z€kona č. 116/1990 Zb. o n€jme a podn€jme nebytov„ch priestorov v znen…
neskorš…ch predpisov medzi:
prenaj€mateľom:
Zast‡pen„:
IČO:
DIČ:
Bankov‚ spojenie:
a
n‚jomcom:
bydlisko:
So s…dlom:
IČO:
DIČ:
Bankov‚ spojenie:

Z‚kladn‚ škola
Dudova 2, 851 02 Bratislava
Mgr. Hana Z€vodn€- riaditeľ
31780547
2020956234
Dexia banka Slovensko, a.s.
č…slo ‡čtu: 9400899001/5600
MUDr. Darina Marenč€kov‚
Pod Rovnicami 8, 841 04 Bratislava
Dudova 2, 851 02 Bratislava
31760473
1025443650
Slovensk€ sporiteľňa
Č…slo ‡čtu: 11543262/0900

Registr€cia:
Č…slo licencie: zn. Okr. Lek. 265/1996, z 29.3. 1996, pr€voplatnej dňa 2.4. 1996 vydan€
Okresn„m ‡radom Bratislava, Primaci€lne n€m. 1, 814 71 Bratislava.
T€to zmluva je vypracovan€ na z€klade uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka č....................................., ktor„m schvaľuje pren€jom nebytov„ch
priestorov v ZŠ Dudova 2, Bratislava na prev€dzku zubnej ambulancie pre MUDr. Darinu
Marenč…kov‡ v rozsahu 44,40 m2 za cenu 50,50 €/m2 za rok, t.j. 2.242,20 € ročne, zv„šen‚
o 20% za už…vanie spoločn„ch priestorov t. j. 2.690,64 € na dobu od 01.05.2011 do
30.04.2016 ako pr…pad hodn„ osobitn‚ho zreteľa podľa • 9a ods. 9 p…sm. c) z€kona č.
138/1991 Zb. o majetku obc… v znen… neskorš…ch predpisov, vr€tane dane z pr…jmov za
pren€jom nebytov„ch priestorov, v zmysle • 13 ods. 1 p…sm. a) a b) z€kona č. 548/2010 Z. z.,
ktor„m sa men… a dopĺňa z€kon č. 595/2003 Z. z. o dani z pr…jmov v znen… neskorš…ch
predpisov a ktor„m sa menia a dopĺňaj‡ niektor‚ z€kony. Cena služieb a energi… bude
stanoven€ pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy.
Prenaj…mateľ a n€jomca ako zmluvn‚ strany na z€klade • 2 ods. 3, • 720 OZ a • 3
z€kona č. 116/1990 Zb. o n€jme a podn€jme nebytov„ch priestorov v znen… neskorš…ch
predpisov sa dohodli na uzavret… tejto zmluvy:
Čl‚nok I.
Predmet a †čel n‚jmu
1. Predmetom n€jmu s‡ nebytov‚ priestory v objekte ZŠ Dudova 2, na 2-podlaž… pavil•nu
B1, parc. č. 956 s‡pisn‚ č…slo 1640, zap…sanom spr€vou katastra Bratislava - Petržalka na
LV č. 3491. Celkov€ v„mera plochy predmetu n€jmu je 44,40 m2.
2. S‡pis podlahov„ch pl•ch nebytov„ch priestorov s p•vodn„m určen…m tvor… Pr…lohu č. 1
tejto zmluvy – ‡daje o nebytovom priestore, ktor€ je jej neoddeliteľnou s‡časťou.
3. Predmetn‚ nebytov‚ priestory bude n€jomca využ…vať na ‡čely poskytovania
stomatologickej starostlivosti.
1

4. N€jomca prehlasuje, že mu je technick„ stav predmetu n€jmu dobre zn€my, osvedčuje jeho
neporušenosť, v tomto stave ho preber€, čo potvrdzuje svoj…m podpisom tejto zmluvy.
Čl‚nok II.
Doba n‚jmu a v‡povednˆ d‰vody
1. N€jomn€ zmluva je uzatvoren€ na dobu určit‡ od 01.05.2011 do 30.04.2016.
2. K zrušeniu zmluvy pred uplynut…m doby n€jmu m•že d•jsť dohodou zmluvn„ch str€n
alebo p…somnou v„poveďou z d•vodov uveden„ch v bode 3 a 4 tohto čl€nku
v trojmesačnej v„povednej lehote. V„povedn€ doba zač…na prv„m dňom kalend€rneho
mesiaca nasleduj‡ceho po doručen… v„povede a konč… sa uplynut…m posledn‚ho dňa
pr…slušn‚ho kalend€rneho mesiaca.
3. Prenaj…mateľ m•že p…somne vypovedať zmluvu pred uplynut…m dojednan‚ho času z t„chto
d•vodov:
a) ak n€jomca už…va predmet zmluvy v rozpore so zmluvou a na in„ ‡čel, než bol
dojednan„ v čl. I. tejto zmluvy,
b) ak n€jomca po dobu dlhšiu ako 60 dn… nevyuž…va nebytov„ priestor bez z€važn‚ho
d•vodu na ‡čel dojednan„ touto zmluvou,
c) ak n€jomca o viac ako jeden mesiac mešk€ s platen…m n€jomn‚ho,
d) ak n€jomca prenech€ nebytov„ priestor alebo jeho časť do podn€jmu tretej osobe bez
s‡hlasu prenaj…mateľa,
e) ak n€jomca nevykon€ svoje povinnosti vypl„vaj‡ce zo zmluvy v lehot€ch dojednan„ch
touto zmluvou alebo vypl„vaj‡cich z pr€vnych predpisov.
4. N€jomca m•že p…somne vypovedať zmluvu pred uplynut…m dojednanej doby ak:
a) strat… sp•sobilosť prev€dzkovať činnosť, na ktor‡ si nebytov„ priestor prenajal,
b) prenaj…mateľ nezabezpečuje riadne plnenie služieb, ktor„ch poskytovanie je s už…van…m
priestoru spojen‚ podľa čl€nku III. bod 2.
5. Prenaj…mateľ m•že okamžite odst‡piť od zmluvy, ak je n€jomca v omeškan… s platen…m
n€jomn‚ho alebo z€lohy za plnenia spojen‚ s už…van…m predmetu n€jmu podľa čl€nku III.
bod 2 viac ako 30 dn… alebo n€jomca napriek p…somnej v„strahe už…va prenajat‡ vec alebo
trp… už…vanie veci tak„m sp•sobom, že prenaj…mateľovi vznik€ hmotn€ škoda, alebo mu
hroz… značn€ hmotn€ škoda.
6. N€jomca m•že odst‡piť od zmluvy kedykoľvek, ak sa predmet n€jmu stane bez zavinenia
n€jomcu nesp•sobil„m k už…vaniu na ‡čel, na ktor„ bol prenajat„.
7. Po skončen… n€jmu je n€jomca povinn„ odovzdať predmet n€jmu v sp•sobilom
technickom a hygienickom stave, ktor„ zodpoved€ miere opotrebenia.
8. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmern‚mu opotrebovaniu prenajat‚ho predmetu n€jmu,
n€jomca na vlastn‚ n€klady oprav… predmetn‚ nebytov‚ priestory alebo uhrad…
prenaj…mateľovi n€klady na opravu nebytov‚ho priestoru. N€jomca zodpoved€ aj za škody
sp•soben‚ osobami, ktor„m umožnil k prenajat‚mu predmetu n€jmu pr…stup.
9. V pr…pade, ak ku dňu skončenia n€jmu existuj‡ nedoplatky n€jomcu na n€jomnom
a ned•jde k vykonaniu alebo preuk€zaniu t„chto ‡hrad, je prenaj…mateľ opr€vnen„ využiť
pr€va prenaj…mateľa podľa • 672 Občianskeho z€konn…ka.
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10. N€jomca je povinn„ vypratať a odovzdať predmet n€jmu ku dňu ukončenia zmluvy, ak
prenaj…mateľ odst‡pi od tejto zmluvy okamžite, do 15 dn… od doručenia odst‡penia
n€jomcovi. Ak n€jomca t‡to povinnosť nespln…, prenaj…mateľ je opr€vnen„ kedykoľvek
nebytov‚ priestory vypratať svojpomocne. Veci n€jomcu je prenaj…mateľ povinn„ uložiť
do ‡schovy a ak o ne n€jomca neprejav… z€ujem do 3 mesiacov alebo ak v tejto lehote
n€jomca neprevezme povinnosť platiť ‡schovn‚, prenaj…mateľ je opr€vnen„ veci n€jomcu
predať za obvykl‡ cenu. Pri predaji postupuje prenaj…mateľ primerane podľa • 737 a nasl.
Občianskeho z€konn…ka. Prenaj…mateľ m€ pr€vo na n€hradu n€kladov spojen„ch
s predajom. Po uspokojen… všetk„ch svojich n€rokov prenaj…mateľ zvyšn‡ časť sumy
utŕženej za predaj jeho vec… vyd€ n€jomcovi, len čo ho o to požiada.
Čl‚nok III.
V‡ška n‚jomnˆho a sp‰sob platenia
1. V„ška n€jomn‚ho za prenaj…man„ predmet n€jmu v zmysle čl€nku I. tejto zmluvy je
stanoven€ dohodou zmluvn„ch str€n v zmysle z€kona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cen€ch
v znen… neskorš…ch predpisov v sume 50,50 €/m2 ročne t. j. 2.242,20 € ročne, zv„šen‚
o 20% za už…vanie spoločn„ch priestorov t.j. 2.690,64 € vr€tane dane z pr…jmov za
pren€jom nebytov„ch priestorov.
2. Mesačn€ z€loha za poskytovan‚ služby a energie (dod€vka elektrickej energie, tepla
a teplej ‡žitkovej vody, studenej vody , odvod odpadov„ch v•d a OLO) je stanoven€
v zmysle z€kona č. 18/1996 Z.z. o cen€ch v znen… neskorš…ch predpisov upravuj‡cich
dod€vky tepla, teplej vody, vodn‚ho a stočn‚ho a bude n€jomcom uhr€dzan€ priamo na
‡čet prenaj…mateľa a bude splatn€ štvrťročne vždy do 10. dňa pr…slušn‚ho štvrťroku.
Poplatky za služby: tepeln‚ energia –120 €/rok, služby OLO - 40 €/rok, elektrick‚
energia – 100 €/rok, vodnˆ a stočnˆ 40 €/rok bude n‚jomca uhr‚dzať s †činnosťou od
01.05.2011 mesačne.
3. Ročn€ ‡hrada (z€loha za služby) je vy‡čtovateľn€ a bude roz‡čtovan€ po ukončen…
z‡čtovacieho obdobia pr…slušn‚ho kalend€rneho roku do 30. 04. nasleduj‡ceho roku. Za
z€klad pre v„počet spotreby m‚di… pre vykurovanie a likvid€cie odpadu bude sl‡žiť pomer
prenajatej plochy k celkovej ploche v budove. Nedoplatok a preplatok je splatn„ do 15 dn…
od doručenia vy‡čtovania n€jomcovi.
4. N€jomca ‡hradu za n€jom bude vykon€vať platbou n€jomn‚ho v sume 224,22 €+ 25,- €
energie splatnou za mesiac vždy do 10. dňa pr…slušn‚ho štvrťroku na č. ‡čtu prenaj…mateľa
9400899001/5600 v Dexia banke Slovensko, a.s. s uveden…m variabiln‚ho symbolu 6/2011
– č…slo zmluvy.
5. V pr…pade neuhradenia mesačnej platby v stanovenej lehote m€ prenaj…mateľ pr€vo na ‡rok
z omeškania v zmysle nariadenia vl€dy SR č. 586/2008 Z.z. .
6. Zmluvn‚ strany sa dohodli na valoriz€cii n€jomn‚ho nasledovne: V„ška n€jomn‚ho sa
každoročne zvyšuje oproti v„ške n€jomn‚ho z predch€dzaj‡ceho kalend€rneho roka
o toľko percent, koľko je medziročn€ miera infl€cie meran€ indexom spotrebiteľsk„ch cien
zverejnen€ Štatistick„m ‡radom Slovenskej republiky. Valoriz€cia n€jomn‚ho sa prv„kr€t
uplatn… s ‡činnosťou od 01.01.2012. Valorizačn„ rozdiel oproti predch€dzaj‡cemu roku
bude n€jomca povinn„ zaplatiť na z€klade p…somnej v„zvy prenaj…mateľa. Do doby
doručenia tejto v„zvy plat… n€jomca n€jomn‚ vo v„ške ako za predch€dzaj‡ci kalend€rny
rok.

3

7. Prenaj…mateľ je opr€vnen„ zmeniť v„šku poplatku za služby poskytovan‚ n€jomcovi
(dod€vka elektrickej energie, tepla, teplej ‡žitkovej vody, studenej vody, odv€dzanie
odpadov„ch v•d, OLO) iba vtedy, ak d•jde k zmene pr€vnych predpisov alebo k zv„šeniu
cien od dod€vateľov tepla, teplej vody, vodn‚ho a stočn‚ho.
Čl‚nok IV.
Podmienky pren‚jmu
1. N€jomca je povinn„ prenajat„ predmet n€jmu už…vať obvykl„m sp•sobom pre činnosť
uveden‡ v čl€nku I. tejto zmluvy. V pr…pade nevyuž…vania priestoru presahuj‡com 30
kalend€rnych dn… je n€jomca povinn„ o tom neodkladne p…somne upovedomiť
prenaj…mateľa s uveden…m d•vodov jeho nevyuž…vania a lehoty op•tovn‚ho začatia
využ…vania.
2. N€jomca sa zav•zuje pri už…van… prenajat„ch nebytov„ch priestorov dodržiavať platn‚
predpisy na ochranu životn‚ho prostredia, pr…rody a vodn„ch zdrojov, požiarnej ochrany,
BOZP a dodržiavať povinnosti prev€dzkovateľa. Pri porušen… uveden„ch podmienok je
n€jomca povinn„ zn€šať vzniknut‚ škody.
3. N€jomca nesmie bez predch€dzaj‡ceho s‡hlasu prenaj…mateľa prenajať predmet n€jmu
tret…m osob€m.
4. N€jomca nesmie bez ďalšieho predch€dzaj‡ceho s‡hlasu prenaj…mateľa vykon€vať
stavebn‚ ‡pravy a prestavbu v prenajatom priestore, zmeniť jeho prev€dzkov‚ určenie
alebo využ…vať ho k in‚mu ‡čelu, než ak„ je dohodnut„ v tejto zmluve.
5. Ak‚koľvek n€klady na opravu a ‡pravu priestoru ‡čelovej povahy s‡visiacej
s prev€dzkovan…m a drobn‚ opravy do sumy 250 EUR sa zav•zuje n€jomca uhradiť na
svoje n€klady.
6. V pr…pade, že nebytov‚ priestory – miestnosti bud‡ využ…van‚ na in„ ‡čel, ako je uveden‚
v p•vodnej projektovej dokument€cii alebo v pr€voplatnom rozhodnut… stavebn‚ho ‡radu,
zabezpeč… n€jomca, po predch€dzaj‡com p…somnom s‡hlase prenaj…mateľa, v s‡lade so
stavebn„m z€konom, zmenu ‡čelu využitia nebytov„ch priestorov. Rozhodnutie
stavebn‚ho ‡radu o zmene využitia predlož… n€jomca prenaj…mateľovi.
7. N€jomca sa zav•zuje nahl€siť prenaj…mateľovi všetky zmeny ‡dajov a skutočnost…
t„kaj‡cich sa n€jomcu (zmena s…dla, obchodn‚ho mena, vstup do likvid€cie alebo
konkurzu a pod.).
8. N€jomca sa zav•zuje, že:
a) prev€dzka nebytov„ch priestorov nebude rušiť nočn„ kľud,
b) na vlastn‚ n€klady bude zabezpečovať: riadne udržiavanie nebytov„ch
priestorov, odstraňovanie por‡ch v nich vzniknut„ch, prenajat‚ nebytov‚ priestory
chr€niť proti vniknutiu cudz…ch os•b,
c) podľa potreby zabezpeč… prenajat‚ priestory syst‚mom poplachovej signaliz€cie
narušenia s nepretržit„m spracov€van…m a vyhodnocovan…m sign€lov o prev€dzke a
narušen… prostredn…ctvom strediska registrovania poplachov,
d) neodkladne nahl€si prenaj…mateľovi potrebu opr€v, ktor‚ m€ prenaj…mateľ urobiť
a umožn… vykonanie t„chto a in„ch nevyhnutn„ch opr€v, inak n€jomca zodpoved€ za
škodu, ktor€ vznikla nesplnen…m tejto povinnosti,
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e) umožn… prenaj…mateľovi vykon€vať kontrolu dodržiavania podmienok pren€jmu a na
požiadanie obhliadku prenajat„ch nehnuteľnost…,
f) zodpoved€ za bezpečnosť a ochranu zdravia pri pr€ci s technick„mi zariadeniami
v prenajatom predmete n€jmu po dobu n€jmu,
g) na svoje n€klady zabezpeč… vykon€vanie pravideln„ch rev…zi… vyhraden„ch technick„ch
zariaden… podľa platnej pr€vnej ‡pravy a zisten‚ nedostatky odstr€ni v určen„ch
lehot€ch a prenaj…mateľovi bez zbytočn‚ho odkladu doruč… k•pie rev…znych spr€v.
Vykon€vanie tohto ustanovenia n€jomcom je dohodnut‚ po vz€jomnej dohode obidvoch
zmluvn„ch str€n,
h) do 30 dn… od nadobudnutia platnosti a ‡činnosti tejto zmluvy poist… predmet zmluvy
proti poškodeniu vec…, technick„ch a technologick„ch zariaden… nach€dzaj‡cich sa
v prenajatom objekte,
i) vznik škody bezodkladne nahl€si prenaj…mateľovi, aby jeho poveren… zamestnanci po
fyzickej kontrole mohli sp…sať z€pisnicu o škodovej udalosti,
j) nebude poškodzovať chodn…ky alebo tr€vnat‚ plochy motorov„mi vozidlami, ktor‚ do
nebytov‚ho priestoru dov€žaj‡ veci alebo ho z€sobuj‡ tovarom. V pr…pade ich
poškodenia zodpoved€ aj za škody, ktor‚ sp•sobili dod€vatelia alebo dovozcovia vec…
a tovaru do n…m prenajat‚ho nebytov‚ho priestoru,
k) n€jomn…k si na vlastn‚ n€klady zabezpeč… vn‡torn‚ vybavenie prenajat„ch priestorov .
9. Prenaj…mateľ sa zav•zuje zabezpečiť n€jomcovi nerušen„ v„kon jeho pr€v spojen„ch
s n€jmom nebytov‚ho priestoru.
10. Prenaj…mateľ nezodpoved€ za škody na majetku vnesenom n€jomcom do nebytov„ch
priestorov bez ohľadu na p•vod ich vzniku.
11. Prenaj…mateľ je povinn„ zabezpečiť všetky opravy nebytov‚ho priestoru, ktor‚
nezabezpečuje n€jomca v zmysle ods. 5 tohto čl€nku.
Čl€nok V.
Bezpečnostn‚ opatrenia, požiarna ochrana (PO) a bezpečnosť a ochrana zdravia pri pr€ci
(BOZP)
N€jomca je povinn„ už…vať predmet n€jmu v s‡lade so všeobecne z€v•zn„mi pr€vnymi
predpismi, technick„mi normami a hygienick„mi a protipožiarnymi predpismi aktu€lne
platn„mi na ‡zem… Slovenskej republiky tak, aby nevznikli škody na majetku alebo živote a
zdrav… os•b.
1. N€jomca preber€ na seba všetky povinnosti vypl„vaj‡ce zo všeobecne z€v•zn„ch pr€vnych
predpisov v oblasti BOZP a PO, v zmysle ktor„ch bude zabezpečovať BOZP a PO v celom
predmete n€jmu a za ne v plnej miere zodpovedať.
2. N€jomca ako prev€dzkovateľ predmetu n€jmu preber€ na seba zodpovednosť za
dodržiavanie všetk„ch primeran„ch a potrebn„ch opatren… na zachovanie bezpečnosti a
ochrany zdravia os•b, ktor‚ sa v čase n€jmu bud‡ nach€dzať v predmete n€jmu, ako aj
opatrenia na ochranu majetku nach€dzaj‡ceho sa v predmete n€jmu.
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Čl‚nok VI.
Z‚verečnˆ ustanovenia
1. Zmluva sa m•že meniť alebo doplňovať v„lučne formou p…somn„ch dodatkov
potvrden„ch obidvomi zmluvn„mi stranami.
2. Pr€va a povinnosti vypl„vaj‡ce z tejto zmluvy prech€dzaj‡ na pr€vnych n€stupcov
zmluvn„ch str€n.
3. Ak sa preuk€že, že niektor‚ z ustanoven… tejto zmluvy (alebo jeho časť) s‡ neplatn‚ alebo
ne‡činn‚, tak€to neplatnosť alebo ne‡činnosť nem€ za n€sledok neplatnosť alebo
ne‡činnosť ďalš…ch ustanoven… zmluvy alebo samotnej zmluvy. V takomto pr…pade sa obe
zmluvn‚ strany zav•zuj‡ bez zbytočn‚ho odkladu nahradiť tak‚to ustanovenie (alebo časť)
nov„m tak, aby bol zachovan„ ‡čel sledovan„ uzavret…m zmluvy a dotknut„m
ustanoven…m.
4. Doručovanie pre ‡čely zmluvy sa vykon€va a považuje za platn‚, ‡činn‚ a vykonan‚
vtedy, ak sa doručuje na posledn‡ zn€mu adresu zmluvnej strany, ktor€ bola ako posledn€
zn€ma a ozn€men€ zmluvnou stranou. Obe zmluvn‚ strany sa zav•zuj‡ si p…somne
oznamovať každ‡ zmenu adresy bez zbytočn‚ho odkladu. Doručovanie n€jomcovi je
riadne vykonan‚ aj vtedy, ak prenaj…mateľ doručuje na adresu n€jomcu priamo v predmete
n€jmu podľa zmluvy.
5. V ostatnom sa zmluvn‚ strany riadia ustanoveniami z€kona č.116/1990 Zb. o n€jme a
podn€jme nebytov„ch priestorov v znen… neskorš…ch predpisov a ustanoveniami
Občianskeho z€konn…ka.
6. T€to zmluva nadob‡da platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvn„mi stranami a
‡činnosť dňom 01.05.2011. Je vypracovan€ v 6 exempl€roch, dva pre n€jomcu a štyri pre
prenaj…mateľa.
7. Neoddeliteľn‡ s‡časť tejto zmluvy tvor… pr…loha č. 1 - ‡daje o nebytovom priestore.
8. Zmluvn‚ strany potvrdzuj‡ svojimi podpismi, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli,
tieto vyjadruj‡ ich v•ľu a zav•zuj‡ sa ich dobrovoľne plniť. S‡časne zmluvn‚ strany
prehlasuj‡, že zmluva bola uzatvoren€ na z€klade platn„ch pravdiv„ch ‡dajov, nebola
uzatvoren€ v tiesni ani za inak nev„hodn„ch podmienok.

V Bratislave dňa .......
Za n€jomcu:

Za prenaj…mateľa:

...........................
konateľ

.................................
riaditeľ

..............................................
starosta
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