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ZMLUVA

o nájme spoločenského domu VEI{NOSt uzatvorená v zmysle *-u 663 a násl.Občianského
zákonníka a v zmyslc zákona Č.1 16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

~ 7ncnÍ neskorších predpisov, ktorú uzatvárajú:

I.

PRENAJÍMATEĽ: Mestská časť Bratislava Nově Mesto, zastúpené
starostom Ing.Richardom Frimnwlom
Junácka č.1, Bratislava
Bankové spojenie : Prvá komunálna banka as. pobočka Bratislava
Číslo účtu: 1800347007 5600
Ičo :603317

(d‘alcj len prenajímateL‘)

a

NÁJOMCA: VERNOSt spol. s.r.o. Nobelova č.30, 831 02 Bratislava
zastúpená konatel‘om Dušanom Kolárikom
Bankové spojenie: ľudová banka Bratislava
Číslo účtu: 4040016806/3100
iČo : 35738545

(ďalej len nájomca)

„.

Predmetom tohoto nájmu medzi zmluvnými stranami sú priestory na troch podlažiach

v spoločcnskom dome VERNOSI na Nobelovej ul.č.30 v Bratislav; o celkovej výniere
4 138 m‘ užitkovej plochy.

‚H.

Nájomca bude prenajaté priestory využívať na poskytovanie obchodných

a komerčných sLužieb, které je oprávnený poskytovať v súlade a v rozsahu uvedenom vo
výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 21. januára 1998 vložka
č.23575 B.

Nájomca predmet nájmu pozná. bol jeho doterajším nájomcom. Preberá ho do
uživania v stave v akom sa nachádza. Nájomca bude můcť užívat‘ aj pozemky parc.Č.13527,
13529 a 13525 1 k.ú. Nové Mesto vo ‚‘lastnictve ISTROCHEM a.s. ku ktorým bob
zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ako prístup k spoločcnskému domu
VER}40St.



-9.

Iv.

Nájomný vzt‘ah začína dňom 1. augusta 2002 a pokiaV sa zmluvné strany nedohodnů
inak skončí 31. decembra 2007. Účastníci tejto zmluvy najneskór do 3!. marca 2007
prerokujú ďatšie trvanie nájemného vzťahu. Účastníci tejto nájomnej zmiuvy sa kedykorvek
inöžu dohodnúf na ukončení nájmu. Nájom bude možné ukončiť aj výpoveďou z dóvodov
uvedených v zákone ( ~ 685 ods.1 Občianského zákonníka). Výpovedná lehota bude
trojrncsačná a začne plynút‘ prvým dňom nasledujúccho kalendárneho mesiaca po doručení
písomrtej výpovede.

V.

Nájomné boto zmiuvnými stranami dohodnuté na čiastku : 2,600.000,- Sk ( slovem :
dvamitióuyšesťstotisíckorúnsiovenských), každoročne.

Nájomca bude nájomné poukazovaf v štvrt‘ročných splátkach na účet prenajírnateľa.

Ak sa nájomca omešká s úhradou nájomného Po skončení toho ktorého štvrťroku o viac ako
30 dní, prenajímateľ bude mať právo požadovať aj penále za každý omeškaný kalendárny deň
v čiastke 0,5 % z dlhovanej sumy.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa ročná miera inflácie, podľa vykázania
Slovenským štatistickým Ďradorn zvýši najmenej o 10 %‚ výšku nájomného upravia
písemným dodatkoni k tejto amluve.

VI.

Prenajímateľ umožní nájemcovi aj bez predchádzajúceho súhtasu prenajať priestory

tretím osobám, nic však na dobu dihšiu ako bude ujednaná v tejto zmtuve. Tretic osoby budú
mócť tarn prevádzkovať činnosť, ktorá nebude v rozpore a účelem spotočenského domu
VERNOSŤ. Od mestskej časti si však vyžiadajú predchádzajúci súhias v zmyste *-u 3 ods.2
Zálcč.1 16/1990 Zb.

Nájomca si na svoje náklady poistí zariadenie, inventár a budovu - stavbu
společenského domu si na svoj náklad poistí vlastník - prenajímatel‘.

Nájomca pine zodpovedá za bezpečnosť pri práci a protipožiarnu ochranu v

prenajatých priestoroch.
Nájomca je povitrný zabezpečíť úlohy protipožiarnej ochrany podľa zákona NR SR
č 314/2001 Z z a vykon vyhl č 121/2002 0 požtarnej preven~u
Najomca je povinny zabezpečit pinenie uloh protipožiarncj ochiany a to
- zabezpečit dodižiavanie predptsov o prottpoziarnej ochrane piniť z mLh vypiyvajuce

prikazy a pokyny a vykonavat‘ pra‘ ideinu kontiolu ich pinenia
- zabezpečiť technikom požiarnej ochrany vykonavanie čmnosti vyplvvajucich ze zakona

Č 314/2001



Ďatej je povinný sledovať ďatšie zmeny a dopinky predpisov týkajúcich sa oblasti
proLipOžiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

Nájomca si na svoje náklady zabezpečí dodávku tepla. teptej užitkovej vody. pitnej

vody, plynu, etektriny. odvoz a likvidáciu domového odpadu.
Nájomca Po predchádzaiúcom prerokovaní s prenajímateľorn bude mócť z ročného

náj omného 10 % investovat‘ do údržby opráv pronajatých priestorov, ktoré budú tr~ ato
7hodnocova~ pronajatý objekt.

Prenajímateľ bude mať možnosť vstupu do prenajatých priestorov, aby preveril ich

užívanie.
t\ájomca bude udržiavaf poriadok aj v okolí objektu a na parkovisku prod budovou.

Vil.

Všetky ďalšie dodatky k tejto zmluve budú vyhotovené písomne a budú po schválení

t~oriť prílohy tejto nájomnej zmluvy.

Vt“.

Zmtuvu si účastníci preěítali a na znak súhlasu s jej obsahům ju podpísali v štyroch
vyhotoveniach.

V Bratislavo, dňa 29. júla 2002

PRENAJÍMATEL
lng.Richard Frimmet kj,
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

NÁJOMCA:
Dušan Kolárik
konateľ spol.s.r.o.VERNOSŤ

‚1.sr.o.

Nobeto‘rz 30, 831 02 8r2t1512V3
IČO/DIČ: 35 738 545/602

tel.: 07/250 135

‚.‘

/ri1 ‚ ‘ ‚
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DODATOK č.1 k Zmluve Č. 128/02
o nájme spoločenského donut VERNOSt

uzavretej v znivsle ~ - u 663 a naslObčianského zákonnika a v zmvsle zákona 51 1& 1990 Zb
o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni neskoršich predpisov, na ktororn ~a
zmluvné strany dohodli nasledovne.

L

Prenajímatel‘: Mestská čaď Bratislava - Nové Mesto
Junácka ul.či, 83291 Bratislava

zastúpený: Ing. Richardom Frimmeloni
starosta
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a s
číslo účtu: 1800347007/5600
Variabilný symbol: 2212802
fCO :603317
(ďaiej len“ prenajímateľ “)

a
Nájomca; VERNOSt spol. s.r.o.

Nobelová 30
83 02 Bratislava

zastúpený : Dušanem Kolárikom
konatel‘om společnosti
batikové spojenie : Ľudová banka Bratislava
čislo účtu : 4040016806/3 100
ICO 35 738 545
Zapisaný v obchodnom registri Okresného sOdu Bratislava I.
Oddiel: Sto, Vložka číslo: 16540/B
iČ DPH: SK2020229530
(ďalej len “ nájonica“)

Prenajimateľ a nájomca sa týmto dodatkem Č I k Zmluve Č. 128(02 ze dňa 9 72002
dohodli na zmene bodu IV. nastedovne a znie :

Nájomný vzťah začína dňom I. augusta 2002 a pokial‘ sa zmluvné stran‘ nedohodnú
inak končí dňa 31.12.2011. Účastnici tejto nájomnej zn3luvv sa kedvkol‘vek nióžii
dohodnúť na ukončení nájmu. N~jom bude možné ukončit‘ aj v~povecrou.



_1~~

Vtpovedná lehota je zmluvne dohodnutá trojmesačná a začne plyníiť prvÝm dňurn

nasledujúeeho kalendárneho mesiaca Po doručení písoninej výpovede.

Ostatně ustanovenia zmluvy 128/02 zostávajú nezmenené a v platnosti

Zmluvné strany preWasujů, že ich vóla pri uzavretí tohoto dodatku č. I k zmluve Č. ~28I02
bota slobodná, vážna, zrozumiteľná, dodatok k zrnluve s~ preČitali, súhlasia sjej obsahom
a na znak súhlasu s jeho znenim ho podpisujú.

Dodatok Č. k zmluve Č. 128/02 je vyhotovený v 4- roch rovnopisoch, každý s platnosťou
originálu. z ktorých 3 vvhotovenia obdrží prenajimateľ a vyhotovenie nájornca.

Dodatok ČJ k zmluve Č ~28/02 nadobúda platnosf dňom jeho podpisania oboma zrnIuvn~
mi stranami a účinnosť dňom 1.05.2006.

1ľ Lvů‘;
V Bratislave. dňa

Prenajimatel‘: Nájomca:
Ing. Richard Frimmel Dušan Kolárik
starosta mestskej Časti konateľ
Bratislava - Nové Mesto VERNOSŤ spol.s r.o.

.fl‘_, /7

~1~~tsp&.sr.o.
Nobe1ov~301~aU51aVa

IČ DPH: SK2020229530
tel.: 02/4425 0135

IfJ hÁJ‘‘



DODATOK Č. 2/2008
k nájoxnnej zmluve č.128/2002 zo di~a 29.7.2002.

Nájomca : VERNOSŤ s.r.o.,Nobelova 30, 831 02 Bratislava
Nebyt.pr. : Nobelova 30-spoločenský dom VERNOST, priestory

na 3.podlažiach o celkovej výmere 4138 m2.

Predmet dodatku : 1.Zmena konverzného kurzu /EURO!

2.Zmena variabilného symbolu platby

l.V súlade so zákonom Č. 659/2007 Z.z. o zavedení rneny EURO v SR
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude s účinnostou od
1.1.2009 Vaša doterajšia platba nájornného za prenajatý nebytový
priestor

2 600 000.-Sk roČne
10% vecné plnenie: 260 000.-Sk roČne

/2 340 000.-Sk ročne/
/585 000.-Sk štvrtroČne/

prepočítaná na menu EURO podľa konverzného kurzu 1 EURO -

30,1260 Sk predstavovat sumu : 77 673,77 EUR

Štvrtročná platba: 19 418.44 EUR

2.Dohodnuté platby nájomného bude nájornca poukazovat na účet
prenajímateľa : DEXIA BAmCA SLOVENSKO a.s.

Číslo účtu :1800347015/5600 VS:3180070120

Všetky ostatně ustanovenia nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti
bezo zmeny.
Dodatok sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch s platnostou každého ako
originálu. Tn vyhotovenia sú určené pre prenajímatel‘a, dye
vyhotovenia sú určené prs náj ornou.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi
účastníkmi, účinný je od 1.1.2009.

V Bratislave, dňa 4.12.2008

Za prenajímatel‘a : Za nájomcu :
‚-4J‘ t~.

(zutu ~flÝ~~
. ~.J ~j~‘ #aj

? ‘-..-

Ing. Ri$ard Frinimel I VERNOSŤ s.r.o.
starosta iústskej časti Dušan Kolárik-konateľ

Bratislava-Nové Mest



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
Oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3

DODATOK Č. 3/2010

k Zmluve o nájme číslo 128/2002 zo dňa 29.07.2002 o nájme společenského domu
VERNOSt na ulici Nobelova číslo 30 v Bratislave uzatvorenej v zmysle * 663 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení a v zmysle Zákona č.

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi:

1. l‘renajimatel‘: Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto
Junácka číslo I
832 91 Bratislava

zastúpený: Ing. Ricliardom Frimmelom - starostom
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Ičo : 603 317, DIČ; 2020887385
bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347015/5600
variabilný symbol: 3180070120

/ďalej len „prenajímatel“/

a

2. Nájomca: VERNOSt, s.r.o.
sídlem Nobelova číslo 30
831 02 Bratislava
ICO: 35 738 545
číslo účtu;
Bratislava

4040016806/3 100 - VOLKSBANK Slovensko, a.s.

V zastúpení:

/ďalej len „nájomca“/

Dušan Kolárik - konatel‘
Slowackého č. 5
821 04 Bratislava

~Ifax Bankové spojenie
02/49 2531 Ii
02/44 25 88 40
e-mail: banovemesto~stonljne.sk ‚

Stránkové dni
Pondelok gOO_ 12°° 13001700
Streda ~00_ 12°° ]3°°I7°°
Piatok g00. [2°°

Dexia banka Slovensko as. 1800347015/5600
Číslo účtu ičo

603317

www.bratislava-novemestosk a wwwbanm.sk



Prenajírnateľ a nájonica sa týmto dodatkom Č. 3 k Zmluve o nájme Číslo 128/2002 zo
dňa 29.07.2002 a v znení dodatku č. I zo dňa 0 1.06.2006 k predmetnej zmluve dohodli na
zmene bodu V, čo sa týka zmeny výšky ceny nájomného a teda uvedené zmeny znej Ú
nasledovne:

Ročně nájomné, ktoré v súČasnosti predstavuje sumu 86.304,19 EUR za predmetný
objekt sa znižujc na rok 2011 o 25 %‚ čo znamená, že výška nájomného Po zľave činí
64.728.14 ELR.

Podl‘a Zmluvy o nájme číslo 128 2002 může z ročného nájomného investovaf 10 %
do údržby opráv pronajatých pricstorov, ktoré budú trvalo zhodnocovat‘ prenajatý objekt.
I\áklady na opravy sú zdokladované.

Teda konečná výška nájomného za uvedený objekt bude nasledovná:
RoČné nájomné 86.304,19 EUR
-25 % zľava 21.576,05 EUR

Ročné nájontné Po zl‘ave 64.728 EUR
- 10 % zdokladované investície 6.472,81 EUR

Konečná výška ročného nájoniného 58.255,33 EUR

Zvyšok ustanovenia bodu V a ostatně body predmetnej Zmluvy o nájme č. 128/2002
zostávajú nezmcncné a v platnosti v znení jednotlivých dodatkov k predmetnej zmluve o
nájme.

Zmluvné strany prehlasujú, že ich vůľa pri uzavretí tohto dodatku Č. 3 k Zmluve
o nájme číslo 128/2002 bola slobodná, vážna, zrozumitel‘ná, dodatok k zmluve si preČitali,
súhlasia sjej obsahom a na znak súhlasu sjeho znenim ho podpisujú.

Dodatok Č. 3 k Zmluve o nájme číslo 128/2002 je vyhotovený v 5-tich rovnopisoch,
každý s platnosfou originálu, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží prenajímatel‘ a 2 vyhotovenia
nájomea.

Dodatok Č. 3 k Zmluvc číslo 128/2002 nadohúda platnosf dňom jeho podpísania
oboma zmluvnými stranami a účinnosť je dohodnutá od 01.11.2010.

V BraLkiave, dňa 30.10.2010 .‘

-‘sto
riskxv2

mn: ~L‘ ‘-

u‘ w~H: SKS~E~%P
N‘alj &hi-c‘&91~‘

VERNOSt, s.r.o.

‚‘ sídlom Nobelova Č. 30
4‘ ‚ 831 02 Bratislava

Ml .‚ IČO: 35 738 545

‘4 v zastúpení: Dušan Kolárik
Pr4naj ímateľ: -konateľ

‚ I Slowackého Č. 5
Ing. Richard F r i ni m 41 821 04 Bratislava

starosta mestskej časti
Bratislava — Nove Mesto

‚



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
Oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3

DODATOK Č. 412010

MESTO

k Zrnluve o nájme číslo 128/2002 zo dňa 29.07.2002 o nájme spoločenského domu
VERNOSŤ na ulici Nobelova číslo 30 v Bratislave uzatvorenej v zmysle * 663 a nasi.
zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákormíka v platnom znení a v zmysle zákona č.

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi:

I. Prenajimatel‘: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka číslo 1
832 91 Bratislava

zastúpený: Ing. Richardom Frimmelom - starostom
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
IČO : 603 317, DIČ: 2020887385
bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, as.
číslo účtu: 1800347015/5600
variabilný symbol: 3180070120

/ďalej ten „prenajímatel“/

a

VERNOSt, s.r.o.
sidlom Nobelova číslo 30
831 02 Bratislava
iČo: 35738 545
číslo účtu:
Bratislava

Dušan Kolárik - konatel‘
Slowackého Č. 5
821 04 Bratislava

/d‘alej len „nájomca“/

2/fax
02/49253111
02/44258840
e-mail: banovernesto@stonline.sk,
wwwbratjglava-noyemesto.sk a www.banm.sk

Stránkové dni
Pondelok g00 12°° ~Ii _1700
Streda ~0O. 12°°‘ 13°°-17°°
Piatok 800_ 1200‘

2. Nájomca:

V zastúpení:

4040016806/3100 — VOLKSBANK Slovensko, a~s.

Bankové spojenie Číslo účtu ičo
Dexia banka Slovensko a.s. 180034701515600 603317



PrenajimaLeľ a nájomca sa týmto dodatkom Č. 4 k Zmluve o nájme číslo 128/2002 20

dňa 29.07.2002 a v znení dodatku č. I zo dňa 01.06.2006 k predmetnej zrnluve dohodli na
zmene bodu IV a teda zriie nasledovne:

Nájomný vzťah začína dňom 1. januára 2012 a poldal‘ sa zmluvné strany nedohodnú
inak končí dňa 31.12.2016. Účastníci horeuvedenej zmluvy o nájme sa kedykoľvek móžu
dohodnúf na ukončení nájmu. Nájom bude možné ukonČit‘ aj výpoveďou.

Výpovedná lehota je zmluvne dohodnutá 3-mesaěná a začne plynúť prvým dňom
nasledujúceho kalendárneho mesiaca Po doručeni písomnej výpovede.

Ostatné ustanovenia prcdmetnej Zmluvy o nájme č. 128/2002 zostávajú nezmenené
a v platnosli.

Zmluvné strany prehlasujú, že ich vóľa pri uzavretí tohto dodatku Č. 4 k Zmluve
o nájme Číslo 128/2002 hola slobodná, vážna, zrozumiteľná, dodatok k zmluve si prečítali,
súhlasia sjej obsahom a na znak súhlasu sjeho znenim ho podpisujú.

Dodatok Č. 4 k Zmluve o nájme číslo 128/2002 je vyhotovený v 5-tich rovnopisoch,
každý s platnosťou originálu, z ktor ch 3 vyhotovenia obdrží prenajimatel‘ a 2 vyhotovcnia
nájomca.

Dodatok Č. 4 k Zmluve Číslo 128/2002 nadobúda platnosf dňom jeho podpísania
oboma zmluvnými stranami a účinnost‘ je dohodnutá od 01.01.2012.

V Bratislav; dňa 08.12.20 10

~W~tu‘.‘j.-.-~ ..O

c-ľ

Pren jímatcľ: Nájomca:

Ing. Richard Fri
starosta mestskej Časti VERNOST, s.r.o.

Bratislava Nové Mesto sídlom Nobelova č. 30
831 02 Bratislava
IČO: 35 738 545

v zastúpení: Dušan Kolárik
konatel‘
Slowackého Č. 5
821 04 Bratislava



Dodatok Č. 5
k Zmluve o nájme Č. 128102

uzavre ej v su a e a ustanovením ~ 663 a nasl. ObČianskeho zákonnlka v platnom zneni a zákona
Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znenl neskorších predpisov

(ďelej (en „dodatok~)

PrenaJimater: Mestská Časť Bratislava — Nové Mesto
so sídlom .Junácka Č. 1,83290 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfům Kusým, starostům
IČO: 00603317
DIČ: 2020867385
Číslo účtu: 18003470I5I5600
vedený v: Prima banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: 3180070120

(ďalej len „prenajFmaier)

Nájomca: Vernost‘, spol. s r.o.
so sídlům: Nobelova 30, 831 02 Bratislava
zastúpený: Dušanům Koláriko, konaterom spoloČnosti
IČO: 35 736 545
DIČ: 2020229530
lČ DPH: SK2020229530
číslo úČtu: 4040016806/3100
vedený v: VOLKSBANK Slovensko, as.
zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 16540/B

(ďalej Jen ‚nájomca)

V súíade s ustanovením VII. Zmluvy o nájme Č. 128/02 v zneni Dodatku Č. 1 Zo dňa 01.06.2006,
Dodatku Č. 2 zo dď%a 04.12.2008, Dodatku Č. 3 zo dňa 30.10.2010 a Dodatku Č. 4 Zo dňa 08.12.2010
(ďalej ten ‚zmluva9 sa zmluvnó strany vzájomne dohodli na jej nasledovnej Zmene:

Článok I.

1. Ustanovenie bodu V. sa doDíňa o nové znenle:
a) Výška mesaČného nájomného, ktorá predstavuje sumu 5 394,00 € sa znižuje

o sumu 1 500,00 € (slovom jednotisícpáťsto EUR).
b) Výška mesačného nájomného Po znlžení podľa písm. a) tohto dodatku počnúc

01.12.2012 predstavuje sumu 3894,00 € (slovom: tritisícosemstodeväťdesiatštyri
EUR).

c) Ročné nájomné Po zniženi mesačného nájomného podta písm. b) tohto dodatku
predstavuje sumu vo výške 46 728,00 € (slovom:
štyridsaťšesťtisicsedemstodvadsaťosem EUR).

d) Nájomca je oprávnený investovaf 10% z roČného nájomného, tak ako je toto
vyčíslené v písm. c) tobto dodatku do údržby a opráv predmetu nájmu, Čo
predstavuje roČne sumu 4 672,80 €.

e) Konečná výška nájmu po uplatneni 10% vecného plnenia predstavuje sumu
4205520€ (slovům: štyridsaťdvatisicpaťdesiatpať EUR 201100).

fl Zmluvné strany sa dohodli, že znlžené najomné tak ako je vyššie uvedené platí
od 01 .12.2012 do 30.11.2013. Po uplynutí tejto doby je nájomca povinný platiť
nájomné vo výške dohodnutej Dodatkům Č. 3 zo dňa 30.10.2010.



Článok II.

I. V ostatných ustanoveniach ostáva zmluva nezmenena.

2. Zniženie nájomného podľa tohto dodatku bob schválené na 13. zasadnuti Miestneho
zastupiterstva mestskej Časti Bratislava — Nové Mesto Uznesením Č. 13/8 Zo dňa 13.11.2012
ako prípad hodný osobitného zretera podľa ustanovenia 5 9a ods. 9 plam. c) zákona
Č. 13811991 Zb. o majetku obci v znenl neskoršich predpisov.

3 Dodatok Č 5 nadobúda platnosť dňom podplsania oboma zmluvnými stranami a ůČinnosť
nadobúda dňom 01.12,2012.

4. Dodatok Č. 5 bude zverejnený podra ustanovenia 5 5a zákona Č. 211/2000 Z. Z. O slobodnom
pristupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákcnov na stránka www.banm.sk.

5. Dodatok Č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom prenajimater obdrží štyri rovnopisy,
nájomca obdrží jeden rovnopis dodatku.

6. Neoddeliteľnou súČasťou tohto dodatku je Výpis z uznesenl z 13. Zasadnutia Miestneho
zastupitefstva mestskej Časti Bratislava — Nové Mesto Uznesen m Č. 13/8 Zo dŘe 13.11.2012.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok Č. 5 riadne preČítah, jeho obsahu porozumeh, nemajú
žiadne námietky a pripomienky a túto skutoČnosť potvrdzujú vlastnoruČným podpismi.

.16 NOV.20 Z
V Bratislave, dňa 27 NOV 702 V Bratislave, dňa

spoĺ.sr.o.
“~‘nC 30~J ď2 Bratls!272

‚- /ľ A 2~4~‘5‘-A‘

•~_«~ prenpJ~‘te nájomcaMgr.$ďdoif Ku Ý Dušan Kolárik
1“Starosta konater spoločnosti



Dodatok 6. 6
k Zmluve O nájme Č. 128)02

uzavretej v súlade S ustanovenim ~ 663 a nasl. ObČianskeho zákonníka v platnom znení a zákona
Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znenl neskorších predpisov

(ďaJej /en ‚~doda tok“)

Prenajimatel‘: Mestská Čast‘ Bratislava — Nové Mesto
so sídlem; .Junácka Č. 1,83290 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfem Kusým, starostom
iČo; 00603317
DIČ: 2020887385
Číslo úČtu: 1800347015/5600
vedený v: Prima banka Slovensko a.s.
variabilný symbol; 3180070120

(ďaíej Jen „prenaj!mater‘)

Nájomca: Vernosť, spol. s r.o.
so sídlem: Nobelova 30, 831 02 Bratislava
zastúpený: Dušanom Kolárikom, konateľom společnosti
IČO: 35738545
DIČ: 2020229530
iČ DPH: SK2020229530
číslo účtu: 4040016806/3100
vedený v: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka Číslo 16540/B

(ďa!ej len ‚nájomca)

V súlade s ustanovením VII. Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29.07.2002v zneni Dodatku Č. I ze dňa
01.06,2006, Dodatku Č. 2 ze dňa 04.12.2008, Dodatku Č. 3 zo dňa 30.10.2010, Dodatku Č. 4 zo dňa
08.12.2010 a Dodatku Č. 5 zo dňa 27.11.2012 (ďaiej len „zrn/yva“) sa zmluvné strany vzájomne
dohodli na jej nasledovnej zmene:

Článok I.

1. iJstanovenie Článku IV. zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa novým znením:
„ 1. Nájom, ktorý vznikol na základe tejto nájomnej zmluvy sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Túto nájomnú zmluvu je možné ukončiť:
a) dohodou zmIuvných strán;
b) výpoved‘ou bez udania dčvodu ze strany prenaiimateta $ dvojtýždňovou výpovednou

lehotou, která zaČfna pIynúť prvým dňom nasIedujúceho týždňa Po doručenĺ
výpovede nájemcovi;

c) výpoveďou podľa ustanovenia ~ 9 ods. 3 zákona Č. 116/1 990 Zb. O náime a Qodnáime
nebytových priestorov v znenl neskoršich predpisov ze strany náiomcu so Šest‘
mesaČnou výpovednou lehotou, ktorá začina plynúť prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho poiroka po doručeni výpovede prenajímateľovi.

2. Ustanovenie článku V. zmIuvy sa meni v celom rozsahu a jeho znenie je nasIedovně;

1. Nájomné, za uživanie predmetu nájmu, je zmluvnými stranami dohodnuté ve výške
21.576,06 € (slovem: dvadsaťjedentisícpát‘stosedemdesiatšest‘ eur a šesť centov)



štvrťročne, čo ročne predstavuje sumu vo výške 86304,24 € (slovom:
osemdesiatšesťtislctristoštyri eur a dvadsaťštyri centov).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v období od 01.12.2013 do 30.06.2014 bude nájomca
uhrádzat‘ znižené nájomné vo výške 2.000,00 € (slovom: dvetislc eur) mesačne, tj.
6.000,00 € (slovom šesťtis[c eur) štvrťročne.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je, Po predchádzajúcom pisomnom súhlase zo
strany prenajimatera, oprávnený investovať 10 % ročného nájomného do údržby
a opráv predmetu nájmu, avšak zároveň výlučne za predpokladu predloženia
relevantných dokladov preukazujúcich výšku údržby a opráv, prostredníctvom
vykonania prieskumu trhu. Po realizácii uvedených opráv a údržby je nájomca povinný
pred!ožiť doklady preukazujúce ich výšku, pričom v prípade ich nepredloženia mu
zaniká tento nárok. Za obdobie zniženého nájmu v zmysle bodu 2. tohto článku, nie je
nájomca oprávnený takúto investiciu vykonať a o túto sumu nájomné ponížif.

4. Zmluvné strany se dohodli, že nájomné bude nájomca uhrádzať štvrťročne, pričom
štvrťročná úhrada nájomněho je splatná vždy do posledného dňa prislušného štvrťroka.

5. Zmluvné strany se dohodli, že nájomné bude zo strany nájomcu platené na účet
prenajimatefa uvedený v záhlaví dodatku č. 6 k zmluve, a to v lehote uvedenej v tomto
článku zmluvy, s uvedením variabilného symbolu — uvedeného v záhlaví dodatku
Č. 6 k zmluve. Za deň úhrady nájomného sa považuje deň, kedy bob nájomné v plnej
výške priplsané na účet prenajímatefa.

6. Prenajimateľ si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomného formou
pisomného oznámenia o zvýšeni nájomného za predmet nájmu v závislosti od úrovne
inflácie jedenkrát ročne. Nájomné platné k 31.decembru bežného roka se zvýši o mieru
inflácie oficiálne vyhlásenú Štatistickým úradom SR, a to od 01.januára nasledujúceho
roka.

7. Ak Nájomca neuhradí v stanovenej lehote nájomné je povinný zaplatiť prenajimatefovi
zákonný úrok z omeškania, a to za každý deň omeškania, ako aj zmluvnú pokutu vo
výške 0,02 % ročne za každý deň omeškania.

8. Akékol‘vek úpravy, ktoré vykoná na predmete nájmu nájomca, so súhlasom
prenajlmateľa (a to aj vrátane pevne zabudovatefných súčastí), prípadne akékofvek mé
investicie zo strany nájomcu do predmetu nájmu, Po predchádzajúcom pisomnom
súhlase prenajimateFa, sa stanú majetkom prenajimateľa Po ich zabudovaní I
investovaní, a to bez nároku na ich úhradu, na Základe výslovného súhlasu nájomcu.
Nájomca bude znášať všetky náklady vyplývajúce zo Zmien na predmete nájmu, o ktoré
požiadal, ako aj všetky výdavky na povolenie takýchto zmien a nebude v pripade
takéhoto súhlasu požadovat‘ žiadnu protihodnotu toho, o čo sa hodnota predmetu nájmu
zvýšila, Čo potvrdzuje svojim podpisom na zmluve.

3. Z článku Vl. zmluvy sa vypúšťa 5. odsek v zneni: „Nájomca Po predchádzajúcom prerokovan!
s prenaj!matefom bude mócť Z ročného riájomného 10% investo vať do údržby opráv prenajatýoh
priestorov, ktoré budú trvalo zhodnocovaťprenajatý objekt.

Článok II.

1. V ostatných ustanoveniach ostáva zmluva nezmenená.

2. Zníženie nájomného ako aj zmena doby nájmu podfa tohto dodatku bolí schválené na
zasa~pyt[ Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava — Nové Mesto Uznesením
č. ‘Z2,14 zo dňa 17.12.2013 ako pripad hodný osobitného zretefa podle ustanovenia ~ 9a ods. 9
písm. c) Zákona Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršich predpisov.
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3. Nájornca najneskŮr ku dňu 31.12.2013 uhradÍ nájomné vo výške 3.504,60 € za obdobie
kalendárneho mesiaca október 2013 a nájomné vo výške 3 504 60 € za obdob e kalendárneho
mesiaca november 2013; pričom za úhradu sa považuje pripisan a dlžnej sumy na účet mestskej
Časti.

4. V prípade porušenia povinnosti nájomcu uvedenej V predchädzajúcom bode tohto ustanovenia
Dodatku Č. 6, stráca Dodatok Č. 6 platnosť (rozvůzovacia podmienka) a nájomca je povinný
uhradit‘ nájomné vo výške dohodnutej Dodatkom Č 3 ze dňa 30 102010 a to od 0112.2013.

S. Dodatok Č. 6 nadobúda platnost‘ dňom podpisu oboma zniluvnými stranami a ůČinnosť
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke www.banm sk.

6. Dodatok Č. 6 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, priČom prenajimatef obdrží tn (3) rovnopísy,
nájomca obdrží dva (2) rovnopisy dodatku.

7. Neoddeliternou súčasťou tohto dodatku je Výpis z uzneseni z 1~‘ zasadnutia Miestneho
zastupiterstva mestskej Časti Brat sleva — Nové Mesto Uznesenim Č zo dňa
17. 12.20 13.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok Č. 6 riadne prečítali, jeho obsahu porozumelí, nemajú
žiadne námietky a pripomienky a tOto skutočnosť potvrdzujú vlastnoruČnými podpismi

V Bratislave, dňa ‚«—‘ V Bratislave, d~a ~
.- ‘J ‚«‚ /7

‚ (-‘e.‘-“ r

_~4‘ Jj ~j~c

ji“ Dušan Kolárik
konater spoločnosti

A



MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

a
VÝPIS z UZNESENÍ

z 19. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

k~naitxdňa 17. ‚t~nnbnz 2013

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo:

23. Návrh na schválenie prípadu osobitného zretel‘a týkajúeeho sa zníženia výšky nájomného z titulu
Nájomnej zmluvy Č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zinysle ~ 663
a ansi. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernost‘, spol. s.r.o, so sídlom Nobelova 30, 831
02 Bratislava
Uznesenie 19/23

Po prerokovani programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom 1-28 nasledovné uznesenia:

19/23 Miestnc zastupitel‘stvo
1. schval‘uje

A: zníženie mesačnébo nájomného na sumu 2.000,00 E rnesaČne
za prenájom spoločenského domu VERNOSt nachádzajúceho sa na ul. Nobelova 30
o výrnere úžitkovej podlahovej plochy 4138 rn2, súpisné Číslo 1300 na pozemku registra „C“
KN parc. Č. 13528, zapísaný na LV Č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy
o nájme Č. 128/02 v zneni Dodatku 1. až S. uzavretej v súlade s ustanovením ~ 663 a nasi.
Občianskeho zákonníka prenajatý spoloČnosti Vernosť, spol. s r.o., so sidlom Nobelova 30,
831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 16540/B, a ktorý je pripadom hodným osobitného zreteľa podľa ~ 9a ods. 9
písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršich predpisov; z dövodu, že
nájomca užíva predmet nájmu dihodobo od roku 2002, do predmetu nájmu investoval
vlastně finančné prostriedky, sám na vlastně náklady, predmet nájmu udržiava počas celej
existencie nájomněho vzfahu, predmet nájmu uživa za účelom prevádzkovania telovýchovného
zariadenia, určeného pre širokÚ verejnosť; poČnúc od 01.12.2013 do 30.06.2014.
S podmienkami:
a) Dodatok Č. 6 kNájomnej zmluve Č. 128/02 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V pripade, že nájomca nájomnú zmluvu
nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestuom zastupiteľstve, toto
uznesenie strati platnost‘;

b) nájomca najneskór ku dňu 31.12.2013 ukradl nájomné vo výške 3.504,60 € za obdobie
kalendárneho mesiaca október 2013 a nájomué vo výške 3 504,60 € za obdobie
kalendárneho mesiaca november 2013; pričom za úhradu sa považuje pripísanie dlžnej
sumy na účet mestskej Časti. V pripade, ak nájomné nebude nájomcom v stanovenej lehote
uhradené, toto uznesenie stráca platnost‘;

B: zmenu Nájomnej zuiluvy
v Časti doby nájmu - na dobu neurčitú s možuosťou jej ukončenia výpoveďou:
a) bez udania dóvodu zo strany prenajlmatel‘a s dvojtýždňovou výpovednou lehotou, ktorá

zaČina plynúť prvým dňom nastedujúceho týždňa po doruČení výpovede nájomcovi;

Stimat
VWIS-u zUZNESEN1

z 19. zasadjiutiaMi~tneho zastupiteľstva inestskej Časti BraiisIava-NověM~to
konančho dňa 17.12.2013



b) podľa ustanovenia ~ 9 ods. 3 zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v zneni neskoršfch predpisov zo strany nájomcu so šesť mesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začfna plynút‘ prvým dňom nasledujúceho kalendárneho polroka Po
doručeni výpovede prenajímateľovi.

C; ukladá
prednostovi
prehodnotiť existujúci stav a predložit‘ návrh na vypisanie verejncj obchodnej súťaže na
prenájon‘ uvedených priestorov

- bez pripotnienok Hlasovanie za: Ii
proti O

zdrtzii Sa 2

Správnosť výpisu uznesenia overená na oddelení organizačnom a evidcncie obyvateľov Miestneho
Úradu Bratislava-Nové Mesto dIla 18.12.2013.

JúIia Červenkov
ved 0cl

organizačného a evluy~ tcľov

MESTSKÁ ČASt CRAT!SwfA4~OVÉ MESTO Bra1jsIa‘.~.

MIESTNY hRAD BRATISLAVA
Junácka 1, 832 91 Bratislava

-3-

Suwia2
VP&u zUZNESENI

z 19. rasadnuta Miestieho rxt,~iterstva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dna Ii t2 2013



®oďatok‘JY~1
Č i28ĺO2 a nájme sporat nsF ftoďom ~L‘R5‘rOStZ0 a~a 29072002 J

Prenají‘nateľ: Mestská čast1 Bratislava— Nové Mesto
sídlo: Junáeka I, 832 91 Bratislava
ICO: 00603317
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý. starosta

(ďalej v texte nl‘o ..jvcna [nu//uit‘)

Nájornca: Vernosť, spol. s r.o.
sídlo: Nobelova 30, 831 02 Bratislava
IČO: 35 738 545
zastúpeny: Dušw~ Kolári k. konateF

(ďalej v texte ako ‚.najomca‘)

(ďalej spolu ‚‘texte spoločne aj uko ‚.:m/zrvi;e s/nan“‘)

P rea in b ti Ia

V súlade s ust. * Čl. VIl. ĺmlu\ y Č. 128102 o nájme spoločenského domu VERNOSt in dňa
2907.2002 v znení jej dodntko\ Č. I až 6 (d‘alc~ ‚ texw aiw ..:‚niz‘vtť‘). aiw aj v súlade
s uznesenirn Miestneho zastupitel‘stva prenajímatcfa Č. 2219. ktoré holo pri jaté na jeho 22.
zasadnutí dňa 03.06,20~4 (PrOuha Č. 1). sa zmluvné strany vzajomne dohodli na uzatvorení
tohto dodatku č. 7.

I. Predmet dodatku

Či. V. bod 2. zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:

..Zmluvné strany sa dohodli. že v období od 01.07.2014 do 31.12.2014 hude nájomea
uhrádzať znížené nájomné vo výške 2.000‘- E (slo‘om dvetisíe cur) mesačne. t.j. 6.000,- €
(slovoin šcst‘tisíc eur) štvrťročne.“

II. /.ávCľLČIIC ustanovenia

~. V ostatnýeh ustano\‘Cfliaeh ioStú\ a /.lflIu\ a nczmenená.

2. ‘l‘ento dodawk je vyhoto~ ený ‚ piatich rovnopisoch. pričom prenajímntel‘ si ponechá 3
rovnopisy a nájomca obdrží 2 ro~ nopisy .



3. Zinluvné strain‘ na znak súhlasu s obsationi tobto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

4. Tento ctodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný ňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v súlade s ust. ~ Sa zákona č, 211/2000 Z.z. o slohodnom
k informáciám a v sůlade s ust. 40/1964 Zb. * 47a Občianskeho zákonníka,

V Bratislavu dila 2014 V BrnU slave dOn 20 t 4

starosta

prístupe

‘ ľ‘ .~ .

.... 7•~

zóprcnajfxriateia;j
Kusý,

ĺ

za iiájomeu:
Dušan Malárii‘, ko natel‘



MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS z VZNESENÍ
z 22, zasadu „Kia

Miestneho zastupiteľstva mestskcj Časti Bratislava-Nové Mesto
kxndtcž%~ I jána 2014

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo:

19. Návrh na zníženie nájomného za prenájom spoločenského domu .‚VERNOSt“ pit Vernosť.
spol. a r. O.
Uzuesenle 22119

Po perokovan‘program“ miesine zast“pi‘ePsh‘o pnj“lo k bodom Č. 1-35 nznesenla:

22119 Mlestne zastuplterstvo
schval‘uje
znlženie mesačného nájomného za prenájom spoloČensktho domu ..VERNQSt“ - nachádza$com sa na
uL Nobelova Č. 30 v Bratisinve. vk, ú. Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN pare. Č. 13528. s. Č.
1300. zapfsanoni na LV Č. 3749, ktorý je. na základe Zmlu‘y o nájme Č. 128:02 Zo dňa 29.07.2002
v aiení jej dodatkov Č. I až 6, prenajatý nájomcovi - spoločnosti Vernosť, spol. s r.o.. so sidlom:
Nobelova 30. 831 02 Bratislava. zaplsanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. OddieP
Sro, Vložka Číslo: 16540‘13, na sumu 2.000,- E mesačne, ako pripad hodný osobitného aetefa podra ~
Qa ods. 9 písm. e) zákona Č. 138/1991 Lb. o majetku obci v zncni neskoršich prcdpisov.: z důvodu. že
nájomca uživa predinet nájmu dlliodobo od roku 2002, do prcdme‘u nájmu investoval vlastně flnančnt
prostriedky. sám na vlasmé náklady prcdmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu,
predniet nájmu užlva za úČelom prevádzkovanla telovýchovného zariadenia. určeného pre širokú
verejnosf a z predložených podkladov je zrcjmč, že oje je schopný platiC plnú výšku dohodnutého
n*mného; a to počnúc od 01.07.2014 do 31.12.2014.
S podmienkami:
a) dodatok Č. 7 k Nájomnej zniluve Č. 128/02 bude nájomcom podpisaný do IS dni od schválenia

uznesenia v miesmom zas‘upiteľstve. V pripade. že nájoinca predniemý dodatok nepodpíše ~ lehote
do 15 dni od schvůlenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. toto uznesenie strnu platnost‘:

b) nájomca najneskůr ku důu 30.06.2014 uhradl nájomné vo výške 6.000.- € za obdobie kalendárnyeh
inesiacov april. máj a jůn 2014; pričom za úhradu an považuje pripisanie predmetncj sumy na účet
Mestskej Časti Bratislava—Nové Mesto. V pripade, ak predmetnt nájoinné nebude nújomcom
v stanovenej lehote ubradent. toto uznesenie suMce platnost‘;

c) počas doby znižentbo nájomněho. ‚J. do 31.12.2014. nic je nájomca opr$vncný uplatnit‘ ust. čI. V.
bod 3. Zmluvy o nájme Č. 128/02.
— ber prip‘nnknnA Hiasavanic n 17

proti (I
rdrkalisa I

Správnosť výpisu uznesenia overená na oddeleni organizačnom a cvidcneie oI)yvateVov Micstneho
úradu Bratislava-Nové Mesto důa 3.05.2014. J

Júlia Červenko‘.« ‚

vedúca ndddenia ‚ /
o~anwuCnÉI‘n a cvjdcncic ‚ď ~ Micundin úsadu

UiuiisIa‘.a-No“ ... -

Snuji
vÝI‘IS-u ti ‚NESENI

z 22. a‘adia*ia M‘.Snchn ~aui“ÁSn‘anw~tsk$a* flnIisIavaNÓ‘é Mesto
konaného dňa3,O6.2014



VERNOSŤ spol s r.o‘, Nohelova 30, 831 02 Bratishna

\[c‘tsLH čai Hratkh‘ a Na‘ c \le~ta. ĺ~Iúp‘m‘

JI: LIL L ::

a i ~. )

Vec: Žiadost‘

7jadan~L H «~. : . ‚ fl ‚haLu Č. !‚ !mi~ a nujmc ~. j2~
~Haa \ ~‘~: ‘~ I !) ‚ ~‘ ~!a‘Wt\ :h: J‘‘hu ILľČIIU (tO ~t ‚L‘,‘14.

1)óvact‘:i“: :a‘ ~a~“ .. :~:a \ ~ Čca~Lam da:rw Ve:naď.

Za LLa‘i: ~a‘~ :r:~.flc~ 2iad.«a~ ‚fl ‘l‘akuicm

~ . .



Nájomcovia v budove Vernosť a prepočet na mesačný nájom

Firma nájom
:‚; .~;ra 150.00
F.con‘~ps 290.00
‘NOll‘ i 115,00
Nestle 550.00
C~ELTA SECURITY 100,00
PE and ER 250.00
H(A‘ProjekIstav 150.00
lIluinln 950,00
LITTLEREAT 455.00
Realtec 120.00
Prijorn mesačne spolu 3 980,00

Energie vyčíslené mesačne
inosiac elektrina plyn voda

1 2245.01 C 034,68 305.02
2 2417,66 1903J~ ‘67,24
3 2267,40 2 13004 387,17
4 2 335,30 59297 472,15
5 2 059,67 151 14 446.18
6 1 768.82 9731 410,77
7 1 490.90 356,47
8 143833 3~! 455,63
9 121025‘ ‘: 42022

10 2 5~2 ‘? 3i35,92
ii . ~: :~: 571,31
12 1 29~ i 555,14 iočne mosačno

6013.22 4458579 3715.48

Mesačné náklady na prevádzku budovy základně

kotolnik- udr2bár : oo
upratovante ‘SC 00
WC hygiena 190.00
ob 365.00
nájom miesiny úrad 2 000.00

4 356,00

mesačné náklady energ. 37154€
bidova nái~ad 4 355.20
Výdaj rnesačnc ~ 070,48

Sum& 441000
-s _____

-3 660.43



Mestská časV Bratislava — Nové Mesto
sídlo: Junácka 1,83291 Bratislava
IČO: 00603317
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta

Preambula

V súlade s ust. ~ ČI. VII. Zmluvy Č. 128/02 o nájme spoločenského domu \‘ERNOSt zo dňa
29.07.2002 v znení jej dodatkov Č. I až 7 (d‘alej v texte ako „zn,luval, ako aj v sůlade

uzncsenírn Miesteeho zastupiteľstva prenajírnatel‘a Č. 2/24, ktoré bob prijaté na jeho 2,
zasadntiti dán 17.02.2015 (Prilolia Č. 1), sa zmluvné strany vzájomne dohodli na uzatvoreni
tohto dodatku Č. 8.

I. Predmet dodatku

1. článok H. zmluvy sav plnom rozsahu niení a jeho znenieje nasledovné:

„1. P~edmetom nájmu v zmyste tejto zmluvy sú všetky nebytové priestory, vrátane
vstupného priestoru, skladových priestorov, schodišť, technických miestností
a pod. naehádzajúee sa na troch nadzeniných podlažiach v budove
spoloČenského domu „VERNOST‘~ (ďalej ‚‘texte ako „bz‘dorď‘) so sČ. 1300
na ul. Nobelova Č. 30 v Bratislave. v kú. Nové Mesto. na pozemku registra
„C“ KN parc. č. 1352$, zapisanom na LV Č. 3749. ktorú je vo výlučnom
vlastnicCve prenajímatet‘a, s výnimkou priestorov:
a) knižnice prenajíniateľa nachádzajúcej sa na prízerni budovy pri hlavnom

vchode do budovy na l‘avej strw~e,
b) pricstorov denného centra seniorov nachádzajúeom sa na prízemí budovy

so samostatným ‘chodom
; (d‘alcj ‚‘ texte spol ti ako ‚přec/mw ‚zcijm u, resp preiia/cUé pnestwY).

Z2O15~68

P ren aj ím a tet‘:

(d‘alej v texte ako ‚.prwzajírnate/‘‘)

Nújoniea:
Mdlo:
ičo:
zastůpený:

Vernost‘, spol. s r.o.
Nobelova 30, 831 02 Bratislava
35 73$ 545
Dušan Kolárik, konatel‘

(d‘alej v texte ako „n4jwnca“)

(d‘alej spolu v texte spobočne aj ako ‚:n?/uvné strany‘)



2. Zn3luvnÚ strany so dohodli, že prcnaj imakl‘ nebude k predmetu nájmu
poskytovat‘ žiadne služby spojené s nájmom, nájomca si služby (dodávka
tepla, teplej úžitkovej vody, pitnej vody, plynu, elektriny, odvoz a Iikvidácia
dornového odpadu) zabezpečí sám na vlastně náklady.

3. Za uživa1~ie predmetu nájmu nájomca zaplatí nájomné vo výŠke a v lehotách
uvedených v tejto zmluve.“

2. Článok Ill, druhý odsek posledná veta zmluvy v zneni: „Nájomca bude móeť užívat‘ aj
pozemky parc. č. 13527‘ 13529 a 13525/l kú. Nové Mesto vo vlastníctve
ISTROCHEM a.s., ku ktorým bob zriadené právo zodpovedajúcc vecnému bremenu,
ako prístup k spobočenskému domu VERNOST.“ sav nelom rozsahu vypúŠt‘a.

3. Čl. V. bod 2. zmluvy sa mení a jeho znenieje nasledovné:

„Zmbuvné strany sa dohodli, že v období od 01.01.2015 do 31.12.2015 hude nájomca
uhrádzaf znížené nájomné vo výške 2.000,- € (sbovoni dvctisíc cul‘) mesačne, tj.

6.000,‘ € (slovoni Šesťtisíe eur) Štvrt‘ročne.“

4. Článok Vt. zmluvy sa meni ajeho znenieje nasledovné:

„1. Nájonieaje oprávnený a súčasne aj povinný užívat‘ predmet nÚjmu výlučne pre
svoje potreby a v súlade s účelom nájmu podl‘a tejto zniluvy, a to spůsobom a
v rozsahu stanovcnom v tejto zm[uvc a v sútade s platnými právnymi
pt‘edpisnii.

2. Nájoniea je povinný v prenajatých priestoroch zabezpečíť plnenie všetkých
aktuálne platných povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochranc pred požiarmi v znení neskorŠich predpisov. a to počas celej doby
účinnosti tejto zmluvy. Nájomca zodpovedá aj za bezpečnost‘ a ochranu
zdravia pri práci v plnom rozsahu podl‘a prislušných prcdpisov, a to počas eelcj
doby účinnosti tejto zmluvy. PoruŠenie tejto povinnosti zo strany nójomcu
oprávňuje prenajímatel‘a k odstúpcniu od tejto zmluvy.

3. Nájomea je povinný vykonávat‘ pravidelné kontroly a revízie svojieh
elektrických spotrebičov a zariadení nainštalovaných a používaných
v predmete nájtnu v zmyste právnych predpisov platných v SR a prislušnýeh
STN v stanovených termínoch. Nájomca je povinný na základe požiadavky
povereného pracovníka prcnajímateľa predložit‘ zápis alebo kópiu zápisu z
týchto kontrol, odborných prchliadok a odborných skúšok rt]ebo revízii.

4. Nájomca sa zavazuje sprístupnit‘ predtnet nájmu prenajimatet‘ovi za účebom
kontroly uživania predmetu nájmu, bezodkladne na požiadanie prcnajimatcl‘a.
Pre prípad hroziacej Škody. pričom postačí aj podozrenie z hroziacej Škody, má
prenajimatel‘ právo vstupu do predmetu nájmu, o čom bezodkladne informuje
nájomcu. Za týmto účebom odovzdá aájomea prenajímatel‘ovi jedno
vyhotovenie kFúčov od vŠetkýeh priestorov, ktoré bude uložené vzapečaten~j
obálke, bezodkladae na požiadnnie prcnajímateľa.

5. VŠetky úpravy a zmeny urobené v/na predmete nájmu sú pripustné len na
základe prcdchádzajúceho písomného súh!asu prenajímateľa.

6. Nájornca hude v plnom rozsahu znášaf vŠctky náklady vyplývajúee zo zmien
na predmete nájmu, o ktoré požiadal, ako aj všetkv výdavky na povobenie
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takýchto zmien a po skončení nájmu nebude požadovať protihodnotu toho,
o čo sa hodnota predmetu nájmu zvýšila, čo potvrdzuje svojim výslovným
súhlasom, podpisom na tejto zmlttve.

7. Nújomea zodpovedá za všetky Škody, ktoré vzniknú v důsledku alebo v
súvistosti so zmenami, ako aj so samotnou činnosťou nájomcu, na predmete
nájmu, alebo uskutočnenými inýnii osobami v jeho mene; resp. tretími
osobami, ktorým nájomca umožnil vstup do predmctu nájmu.

8. Nájomca je povinný na svoje náklady vykonávat‘ drobné opravy a vykonávať
bežnú údržbu predmetu nájmu ako aj budovy. Za drobné opravy a bežnú
údržbu sa považujú opravy a údržba preclnietu nájmu podl‘a uslanovenia ~ 5 a
* 6 nariadcnia vlády č. $7/1 995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Občianskeho zákonnika. Ak sa nájomca nepostará o včasné
vykonai~ie drobných opráv a bcžnú údržbu predmetu nájmu, má prenajímatcľ
právo tak urobiť sám atebo prostredníctvom inej poverenej osoby a požadovať
od nájomcu náhradu primerane a účetne vynaložených náktadov.

9. Nájomca je povinný predmet nájniu, ako aj budovu na svoje náklady udržiavať
v stave spósohilom na dohovorené užívanie a účel a je povinný uhrÚdzať
všetky náklady spojeně s obvyklým udržiavaním.

10. Opravy a údržbu veci. umiestnených v predmete nájmu, ktoré sú vo vlnstaíctve
nájomcu, vykonáva nájomca na svoje nákiady.

11. N~omca je povinný odstrániť všetky závady a škody v/na predmete nájmu
abbo na budove, ktoré spůsobil nájomca, jeho zástupeovia, zamestnanci,
zákaznici, sptnomoenenci alebo pozvané osoby, tj. akékoľvek tretie osoby; ak
sa tak nestane, má prenajimateľ právo závady a poškodenia odstránit‘ a
požadovat‘ od nájomeu náhradu účelae a preukázatel‘ne vynaložených
nákladov,

12. Nájomca zodpovedá aj za Škody vyvolané v důsledku nesprávneho atebo
neoprávneněho použitin spobočných častí, spoločných zariadeni a príslušenstva
budovy, ako aj technologických zariadeni a častí nachádzajúcich sa v/na
budove alebo predmete nájmu, akými sú najmíi inštalácie určené na dodávky
vody, ako kanalizdcia, na osvetlenie, na dodávku clektrickej energie, kúrenia a
sanitárnc inštalácie, nájomcom, jeho zástupcami, zamestnancami, zákaznikmi.
splnomocnencami alebo pozvanými osobami, t.j. akýmikol‘vek tretími
osobami.

13 Najomea 51 zava7ujL zabezptcovit sprostredkovit a umotnit pripojenie ni
‚ posk)tovantc stužieb pozidovanych pre dennL centium seniorov ako ij

C /~ J knižnicu, za úhrady zrealizované knižnicou prenajimateľa a prenQjímatel‘om za
denné centrum seniorov. a to na základe osohimých doháckK

14. Prenajimateľ je oprávnený Po dobu Irvania nájmu vykonávat‘ stavebně zásahy
a stavebné úpravy predmetu nájmu a budovy nevyhnutné pre riadnu údržbu,
prevádzku a využitie predmetu nájmu a budovy, ako aj všetky stavebné zásahy
a stavebné úpravy nevyhnutné pre zabránenie vzniku škád alebo pre
odstránenie týchto škůd.

15. Nájonica je povinný počínať si tak, aby na predmete nájmu abebo na budove
prenajimateľovi nevznikati Škody a súčasne je povinaý škody hroziace
odvracať.

16. N~omca nic je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči
prenajimatelovš na tretiu osobu.
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17. Prenajín-tatct‘ umožní nájomcovi, aj bez predchádzajúeeho pisomného súhlasu
prena.jímateľa, prenajat‘ predmet nájmu tretim osobám, nic však na dobu dlhšiu
ako platnost‘ a účinnost‘ tejto zniluvy. Prenajímateľ Sa zavüz~e, že neumožni
tretim osobám užívat‘ predmet nájmu v rozpore s účelom tejto zmluvy, ako aj
s účelom funkcie budovy, pričorn nájomea sa zaväzuje Po uzatvorení tcj ktorej
podnájomnej zmluvy s lretími osobami na podn~om lej ktorej časti predmetu
nájmu, odovzdat‘ kópiu takejto podnájornnej zmluvy, ako aj všetky kópie
aktuálne platných podn~omných zmlúv. hczodkladne na základe požiadania
zo strany pren~ímatel‘a.

1$. Nájomca si na svoje náklady poisti majetok nachádzajúci sa prenajatých
priestoroeb, pričom budovu ako takú poist‘uje priamo prenajímatel‘.

19. Nájomea sa zaviizuje udržiavat‘ čistotu a poriadok aj v okolí budovy. v rozsahu
5 m od budovy z každej strany.

11. Zíiverečn Ú usta fl (flOfi ia

1. V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva nezmenená.

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoeh, pričorn preoajimntel‘ si ponechá 3
rovnopisy a náiomca obdrží 2 rovnopisy.

3. Zintuvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlasrnoručne podpis~ú.

4. Tento dodntok je platný dňom jeho podpisu a účinný ňom nastedujůcirn Po dni jeho
zverejnenia v súlade s ust. ~ 5a zákona č. 211/2000 ii. o slobodnom prístupe
R informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. * 47a Občianskeho zákonoika.

0~. 03, 2015
V Bratislave dňa~ 2015 V Bratislava dňa 2015

Mgr. Rudolf Kusý, v. r. Dušan Kolárik, v. r., konateľ
za prenajímateľa za nájomcu
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS z UZNESENÍ
z 2. zasadnutlu

Miestoeho zastupiteľstva tnestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konan~ho dňa 17. febnt%na 2015

Miesinc zastupiteľslvo prorokovalo:

24. N~vrh na zníženie nájomného za prcnójorn časti spoločenského domu ‚VERNOSt“ pre
spoločnosť Vermosť, spol. S r. 0.

Pa prerokovan!progranu‘ ‚niestne zastup lidstvo prijulo k bodom Č. 1-44 uz;sese,,i,v:
02/24 Mi“trc zastupitcl‘stvo

5 di vn I‘ oj c
Zs [žen tu esa čnéli O nájo at nOto za prt „Újem Časti s~w IoČe ii ského ionu „VERNO si“ — no sO p Č 300.
naehádzajůcont Sa na ul. Nobelova Č. 30 v l3raiislave, v k u. Nové Metlo, na pozemku registra ‚.1‘‘ KN pare
13528, zaplsanom na LV Ö. 3749. ktoný je, na ziklade Zmluv‘ O n~rnc Č. 128/02 to dóa 29.072002 ‘tavní je;
dodatkov Ö. I až 7. prcnajalý nájomcovi - spoločnosti Vernosi‘, spol. $ r.o., 50 sidloin; Nobelova 30. 831 02
Bratislava, zaplsanej v Obehodnoin registri Qkresnél‘o sOdu Bratislava I, oddiel: Sro, ‚ložka člslo: 16510/B na
sumu vo ‘i‘škc 2.000,- € mesačne, aiw prlpad hodný osobilněho zretefa podľa ust. * 9a ods. 9 písm. c) zákona Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskoršich predpisov,; z dŮvodu, že nájem“ užíva predmet nájmu diltodobo
od roku 2002, do predmetu nájmu investoval vlasině l3nančné proslriedky, sám na vlastně náklady product nájmu
udržiava počas eclej existeneic nájemného vzťahu, predmet nájmu užíva aj za ůČclom prevádzkovania
telovýchovného zariadenia, urČeného pro široků “ercjnosC a z predložcných podkladovjc zrejmé, že niv je schopný
platíť pinů výšku dohodntného nájemného; akc aj z důvodu, žat „ájorneovi hol zúžený rozsah predmctu nájnau
v sůvislosti s využitlin prieslorov na prlzeini spoločennkělao domu pri hlavnom vchode, na vybudovanic knižnice
Mcstskej časti l3rauslava — Nové Mesto: a to počnůc od 0101,2015 do 31 12 2013
$ podnilenkanil:
a) dodatok Č. 8 k Nájomncj zmluve Č. 28/02 ohsahujůci . znlžcntc nájemného, zallenie rozsahu predinetu

nájmu, vypustanie druhého odseku Čl. lit. Nájomncj zmluvy Č. 28/02, ako aj obsahujúci doplnenie
šlandardných povinností nájomacu a‘ sůvislusli s údržbou nebytových priesrurov, bude nájemcem podplsaný
v lehoto do 30 dnI od schválenia uzrmescnia v micstnom zaslupilel‘slve. V pr[padc, že nájornea predmctný
dodatek nepodpíše v eliote do 30 dní od schváicnia uzaesenia v micsmnorn zastupiteFstvc, Iota uzncsenio strati

‚..— platnost
b) počas doby ‚aaiženého nijomného t j od Ot 01 2015 do 31 12 201 a nic jc uájoitica opr svnen> uplainit ust

či. V. bod 3. Zmnluvy o nájme Č. 128102. .

. bez pripontienok ~ ‘ 1-llasoranie 72 ‘ 17
‚ -‘~—~.-‘-“—-.,‘—,-—— proli: 3

zdržalisa 4

Sprúvnosť výpisu uzmesenia overená na oddeleni organizačnom a evideneie obyvatel‘ov Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 23.02.20 15

Jůlia Červenk9vá
veddea oddely~a

crganizaČnčlio a evideacie obvv~ctov Miesrncha úrada
Bratislavoftd Mesto

‚ Sasial
VYPIS-u Z VZNESENI

a 2. zsadnutiaMiabicba ziaaipíioľs‘vamaskojtagi Bzaiisbva.Nové Mow
konaného des 17.02,2015



Z 2015 - 365

Dodatok Č. 9
k Zmluve Č. 128/02 o nájme spoločenského domu VEP.NOSŤ zo dřía

29.07.2002 v znertí jej dodatkov

Prenajímatel‘: Mestská časť Bratislava—Nové Mesto
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00603317
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta

(d‘alej v texte ako „prenajímatel“)

Nájomca: Vernosť, spol. s r.o.
sídlo: Nobelova 30, 831 02 Bratislava
iČO: 35 738 545
zastúpený: Dušan Kolárik, konateľ

(ďalej v texte ako „nájomca“)

(d‘alej spolu v texte spoločne aj ako „zmžuvné strany“)

PreambuLi

V súlade s ust. či. VII. Zmluvy Č. 128/02 o nájme spoločenského domu VERNOSŤ zo dňa
29.07.2002 v znení jej dodatkov Č. I až 8 (ďalej v texte ako „zmluva“), ako aj v súlade
s uznesením Miestneho zastupiteľstva prenajímateľa Č. 10/20, ktoré bob prijaté na jeho
10. zasadnuti dňa 15.12.2015 (Priloha Č. 1), sa zmluvné strany vzájonme dohodli na
uzatvorení tohto dodatku č. 9.

I. Predmet dodatku

1. Článok V. bod 2 zmluvy sa mení ajeho znenie je nasledovné:

„Zmluvné strany sa dohodli, že v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 bude nájomca
uhrádzať znížené nájonmé vo výške 2.000,- € (slovom dvetisíc eur) mesačne, t.j.
6.000,- € (slovom šesťtisíc cur) štvrťročne.“

2. V článlcu VI. bod 13 sana konci bodu dopÍňa časť vety:

„; na nasledujúce služby: teplej úžitkovej vody a pitnej vody (len pre Denně centrum
seniorov), dodávka tepla, elektriny, odvoz a likvidáeia domového odpadu.“

3. Článok VI. zmluvy sa dopÍňa o body 20 a 21 a ich znenieje nasledovné:

20. Nájomca je povinný umožnit? návštevníkom deimého centra seniorov a knižnice
bezplatné užívanie toaliet, ktoré sa nachádzajú v spoločných priestoroch budovy.



21. V prípade akéhokoľvek porušenia nájonmej zmluvy je nájomca povinný ubradif
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé jednotlivé porušenie
povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo prenajímateľa
na nábradu škody.

IL Záverečné ustanovenja

1. V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva nezmenená.

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom prenajímateľ si ponechá 3
rovnopisy a nájomca obdrží 2 rovnopisy.

3. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

4. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma štatutárnymi orgánmi zmluvných
strán. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok nadobúda účinnost? dňa 1. j anuára 2016,
avšak nie skór ako dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. ~ Sa
zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. *47a
zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

V Bratislave dňa 23.12.2015 V Bratislave dňa 21.12.2015

za prenajímatel‘a: za nájomcu:
(. Mgr. Rudolf Kusý, v. r. Dušan Kolárik, v. r.

starosta konatel‘



priloha Č. 1

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z UZNESENI
z 10. zas«di; titla

Miestreho zastupiteľstva rncstskej časti Bratislava-Nové Mesto
kotxutdňa 15. decembn 2015

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo:

20. Návrh na zniženie nějomněho za prenájom Časti spoločcnskěho domu „VERNOSt“ pvc spoločnosť Vcrnosf,

C spol. s v.0.Iiznesenie 10/20

Po prerokovaní programu rokovania miestne zastupkcrstvo prUalo k bodoni Č. 1-41 nasiedovné uznesenia :

10/20 Miestne zastupitel‘stvo
seltval‘uje
znfženie rnesaČného nájemného za prenájom Časti spoloČenského domu „VERNOST“ — sůpisně Číslo
1300, ktorý sa nachádza sana ul. Nobelova Č. 30v Bratislave, vk. ů. Nově Mesto, na pozemku registra
„C“ KN parc. Č. 13528, zapísanoni na LV Č. 3749, ktorý je. na základe Zmluvy o nájme Č. 128/02 ze
d~a 29.07.2002 v znení jej doclatkov Č. I až 8, pronajatý nájorncovi - spoloČnosti Vernost‘, spol. s v.0.,
so sidlom: Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obehodnom registri Ckresného súdu Bratislava
I. odcliel: Sit, vložka Číslo: 16540/B na sumu vo výške 2.000,- € mesačne, ako pripad hodný osobitného
zretel‘a podl‘a ust. ~ 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskoršicli
predpisov,; z důvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dihodobo od roku 2002, do prednictu nájmu
investoval vlastně finanČně prostriedky. sám na vlastně náklady predmet nájmu udržiava počas celej
existencie nájemného vzt‘ahu, predmet nájmu užíva aj za účelem prevádzkovania teiovýchovného
zariadenia, určeného pie širokú verejnosť a z predložených podktadov je zrcjmé, že nic je schopný
platiť pinů výšku dohodnutého nájemného; ako a! z důvodu, že iikjomcovi bol zúžený rozsah predmetu
nájmu v súvislosti s využitím priestorov na prízemí společenského domu, na vybudovanie knižnice
Mesrskej Časti Bratislava-Nové Mesto ako aj Denného centra seniorov; a to od 01.01.2016 do
31.12.2016.
s podniienkami:
.. dodatkem Č. 9 k Nájoninej zmluve Č. 128/02 sa nájomca zaviaže umožnit‘ návštevníkom denného

centra seniorov a knižnice bezplatné užívanie toaliet, ktoré sa nachádzajů v společných prieswroch
budovy.

- nájonica sa zaviaže zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie povinností vyplývajůcich zo zmluvy vo
výško 500,-E za každé jednotlivé porušenie
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- v prípade, že nájoinca predmetn«~ dodatok nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia
v rniestnom zastupiteľstve, toto uznesenie strati platnosť

- bez pripamienok Fllasovanic za : 20
j)rOn : 0

zdržali sa : 0

Správnost‘ výpisu nanesenia overená na Oddelení organizačnorn a evidenck obyvateľov Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto dt~a 16.12.2015.

MESTSKÁ ČÁST 8RATISLAVA řIOVE MESID JOlla Červenková
Miestny úrad Bratislava vedúca oddelenha

932 91 Eratjs{ava organizačnélto a evideneje ohyvatel‘ov
Miesn‘ejio úradu Bratislava-Nové Mesto

C
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zlO, omdjiutia Miostueba zas“:1,itelät‘a uestk~j Čaoi un~sl:‘ti.No‘v Nkslo
konrn‘člio dňa 15.12.2015
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Vernosť. spol. s r.o.. Nobelova 30, 831 02 Bratislava

Mestská časť Bratislava- Nové Mesto

Junácka I

83291 Bratislava

V Bratislave dňa 26.10.2016

Vec: Žiadosf o predlženi nájmu

Spoločnosf Vernosf, spol. s r.o. Nobelova 30, 831 02 Bratislava, IČO: 35738545 Vás touto cestou

žiada, o predlženie Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov Č. I až 9, ktorej

platnosť končí 31.12.2016 a výška nájomného je 24 000,00 Euro ročne. Finančný stav v hudove sa

nezmenU.

S pozdra‘om



MiESTNV ÚPAD BRAT1SLAVA
ME5TsF.‘~ .ASTI fl~ATl5LkV,%NovÉ MESTO

~ ~- :

Priloha k žiadosti. .~

Súhrn prímov a výdajov v budove Vernosť. 11. 11. 2016
Či3,0 zázJj3mu

Nájomcovia v budove Vernost‘ a prepočet na mesačný nájom

Firma - zoznam

E-comps
INDIA
Nestle
HESTON
PE and ER
ARTEFAKTUM
IKA-Projektstav
Illumin
LITTLEBEAT
Prijem mesačne

Mesačné náklady na prevádzku budovy základné

kotolnik- udržbár
upratovanie I

WC hygiena
ob
nájom miestnylúrad
energia, plyn, voda,
Výdaj mesačne

Príjem mesač~e
Výdaj na budo~‘u
Sumár

Mínusovú položku musím vyprodukovať
na športoviskách a reštaurácii, ktoré prevádzkujem.

Dľžku nájmu navrhujem na päť rokov v pripade nájmu, ktorý zastane
nezmenený vo~výške 24000€ roČne.
VäČší nájom v momentálnej situácií nedokážem splácať.

Za pochopenie cfakujem.

nájom

290,00
830,00
550,00
600,00
250,00
300,00
150,00
950,00
455,00

4 375,00

1 050,00
750,00
190,00
365,00

2 000,00
4 062,00
8417,00

4 375,00
-8417.00
-4 042,00


