
NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 324/2013
uzatvorená podia ust. 5 3 a nasi. zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni

neskoršich predpisov a podľa ust. 5 663 a nasi. zákona Č. 40/1964 Zb. ObČianskeho zákonníka
v zimní neskoršich predpisov (‚[alej len „Zmluva) medzi ůČastMkmi:

Prenajímatel‘: Mestská časť Bratislava —Nové Mesto
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Sídlo: Junácka 1, 83291 Bratislava
IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
Bankové spoj enie: Prima bai~ka Slovensko, as.
Císlo účtu: 1800347015/5600
Vnriabilný symbol: 318007012
(‚[alel ten „Prenajímateľ‘)

a

Nájomca: ŽBLNK TOMAX, s.r.o.
Zastúpený: Elena Irecká, konateľka spoločnosti
Sídlo: Björnsonova 3040/7, 811 05 Bratislava
iČo: 43 910 904
DIČ: 2022519114
IČDPH: SK2022519114
Bankové spojenie: Tatra bai~ka, as.
Císlo účtu: 2625755066/1100
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
49931/B

‚“[alej len „Nójomca‘)
(Prenajirnatel‘ a Nájomca v texte spoločne uvádzaní aj aIw „zrnluvné strany‘)

Preambula
Z dóvodu Iegislatívnyoh zmien a existencie niekoľkých dodatkov sa zmluvné strany vzáj onme
dohodli na prijati nového úplného znenia Nájomnej zmluvy, ktorú dňa 23.02.1999 uzavreli
ich právny predchodcovia na strane prenaj ímateľa BYTOFOND Nové Mesto so sídlom
Hálkova č. 11 v Bratislave a na strane nájomcu TOMAX s.r.o. so sídlom Radvanská 2
v Bratislavo. Nájoinná zmluva Č. 324/2013 v plnom rozsahu nahrádza póvodnú Nájomnú
zmluvu zo dňa 23.02.1999 v znení jej Dodatkov č. 1 až Č. 4.

Článok 1
Predmet a účel nájmu

1. Prenajímatel‘ vyhlasuje, že má v správe 1/1 nebytový priestor Č. N12 - 901, o odkovej
výmere podlahovej plochy 16,52 m2, naehádzajúci sana prízemí bytového domu na ul.
J. C. Hronského Č. 16 - 20v Bratislave; súpisné číslo 1636 postaveného na pozemkoch
registra „C“ KN č. 11924/1 až 8, evidovaného na LV Č. 3059 pre k. ú. Nové Mesto
(cl~zlej len,, nebytový prieslor“,),



2. Prenajímateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenecháva
Nájomcovi do odplatného užívania a na účel opísaný v bode 3. tohto článku tejto
Zmluvy, nebytový priestor o celkovej výmere podlahovej plochy 16,52 m2 (ďalej len
„Predmet nájmu “) a Náj omca sa zaväzuje platiť Prenaj ímateľovi za užívanie Predmetu
nájmu riadne a včas nájomné a úhrady za služby spojené s nájmom (ústredné kúrenie,
ohrev vody a zrážková voda), a to podľa Článku 3 tejto Zmluvy.

3. Účelom nájmu je užívanie Predmetu nájmu k prevádzkovaniu ekologickej
rýchločistiarne ZBLNK Nájomcom.

4. Nájomca je oprávnený a súčasne aj povinný užívaf Predinet nájmu výluěne pre svoje
potreby a v súlade s účelom nájmu podľa tejto Zmluvy, a to spósobom a v rozsahu
stanovenom v tejto Zmluve.

5. Náj omca prehlasuj e, že bol oboznámený s Predmetom nájmu a preberá ho v stave
v akom sa nachádza, bez výhrad.

6. Výška nájomného podľa tejto Zmluvy boli schválené na 19. zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava — Nové Mesto Uznesením č. 19/16 zo dňa
17.12.2013 ako prípad hodný osobitného zretel‘a podľa ustanovenia * 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršich predpisov.

Článok2
Doba nájmu

1. Nájom, ktorý vznikne na základe tejto Zmluvy sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom
dojednaná doba nájmu začína plynúť dňom účinnosti tejto Zmluvy.

Článok 3
Výška nájomného a úhrady za služby spojené s nájmom

1. Výška nájomného za Predmet nájmu bola ztnluvnými stranami dohodnutá v sume
59,75 6/m2/rok, t. j. ročný nájom predstavuje sumu vo výške 987,07 6 (slovom:
deväfstoosemdesiatsedem EUR 7/100).

2. Na dobu od účinnosti tejto Zmluvy do 30.06.20 15 sa ročná výška nájomného znižuje
o 15 %‚ t. j. ročné nájomné počas tobto obdobia bude predstavovať sumu 839,01
(slovom: osemstotridsat‘devät‘ EUR 1/100).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že náj onmé bude Náj omca ubrádza štvrt‘ročne vopred.
Stvrťročná úhrada nájomného je splatná vždy do 5. dňa prvého mesiaca príslušného
štvrťroka.

4. Nájomca súhlasí, aby pomernú časť nájomného, ktorú Nájomca za celý IV. štvrt‘rok
2013 uhradil v celej výške, bez zníženia, v lehote jeho splatnosti; Prenajímateľ
započítal v prospech najbližšie splatného náj omného, a o túto sumu je náj omca
oprávnený zaplatiť nižšie nájomné zal. štvrt‘rok 2014.

5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomného formou
písomného oznámenia o zvýšení nájomného za Predinet nájmu v závislosti od úrovne
intlácie jedenkrát ročne. Nájomné platné k 31 .decembru bežného roka sa zvýši
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o mieru inflácic oficiálne vyMásenů Štatistickým úradom SR, ato od Ol.januára
nasledujúceho roka.

6. Zálohové platby za služby spojené s nájmem bude nájomca uhrádzať formou
zálohových platieb štvrt‘ročne, pričom táto štvrťročná úhrada je splatná vždy do 5.
dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka. Výška zálohových platieb je uvedená vo
výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčast‘ tejto Znťuvy.

7. Zálohové úhrady za služby spojené s nájmom budú zúčtované každoročne vždy do
01.06. nasledujúceho kalendárneho roku, a to na základe odpočtu z meracíeh
zariadení. V prípadc, ak z důvodu neexistencie meracieho zariadenia, ktoré by
prináležalo k Predmetu nájmu, nebude možné odpočet v zmysle predchádzajúcej vety
vykonaf, vyúčtovanie sa vykoná na základe pornerného prepočtu stavu príslušného
meracieho zariadenia podľa celkovej podlahovej plochy Predmetu nájmu k celkovej
prenajatej podlahovej ploche Bytového domu. Prípadné preplatky budú nájomcovi
vrátené na jeho účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Prípadné nedoplatky je nájomea
povinný uhradíť prenaj ímateľovi na základe ním vystavenej faktúry s lehotou
splatnosti 30 dní odo dňajej doručenia nájomeovi.

8. Prenajímatel‘ si vybradzuje právo zvýšenia zálohovej úhrady za služby spojené s
nájmorn formou jednostranného písoniného vyhlásenia Prenajímateľa (výpočtového
listu), ktorej výška bude závisieť od platného cenníka dodávateľov sieťových odvetví,
resp. poskytovateľa služby.

9. Zrnluvné strany sa dohodli, že nájonmé, ako aj úhrada za služby spojené s nájmom
budú zo strany náj ornou platené spoločne na účet Prenaj ímateľa uvedený v záhlaví
tejto zrnluvy v lehotách uvedených v tomto článku Zmluvy, s uvedením variabilného
symbolu 3180070012. Za deň úhrady nájomného a úhrady za služby spojené s
nájniom sa považuje deň, kedy bob plnenie v plnej výške pripísané na účet
Prenajímateľa.

10. Ak Nájomca neuhradí v stanovenej lehote nájomné a úhrady za služby spojené
s nájmom, prípadne loh vyúčtovanie je povinný zaplatíť Prenajímatel‘ovi zákonný úrok
z omeškania.

11. Nájomca za zavazuje v lehote 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, zložif na účet
Prenajímateľa, kauciu vo výške štvrfročného nájomného, ako zábezpeku pre prípad
poškodenia Predmetu nájmu, prípadne ak sa Nájomea dostane do omeškania
s platenírn nájornného a úhrad za služby spojené s nájmom, alebo tieto neuhradí
vůbec. Kaucia bude po odčítaní prípadných nárokov Prenaj írnatcľa vrátená do 30 dní
odo dňa ukončenia tejto Zmluvy.

Článek 4
Odovzdanie a prevzatie Predmetu nájmu

1. K &zickému odovzdaniu a prevzatiu Predmet nájmu nedójde, nakol‘ko nájomca
predmet nájmu užíva nepretržite od roku 1999.
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Článek 5
Užívanie Predmetu nájmu

I. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu len v súlade s platnými právnymi
predpismi a ustanoveniami tejto Zmluvy.

2. Nájomca je povinný uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad poškodenia Predmetu
nájmu, vinkulovanú v prospech Prenajímatel‘a, platnú počas celej doby trvania
nájmu a predložit‘ jej kópiu prenajímatel‘ovi najneskór v lehote 10 dní odo dňa
účinnosti Zmluvy, inak má Prenajímatel‘ právo od Zmluvy odstúpiť.

3. Nájomca je povinný v prenaj atých priestoroch zabezpečit‘ plnenie vŠetkých povinností
vyplývajúcich zo zákona 6. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Nájornca
zodpovedá aj za bezpečnost‘ a ochranu zdravia pri práci v pinom rozsahu podľa
prísluŠných predpisov. Porušenie tejto povinnosti zo strany Nájomcu opvávňuje
Prenajímatel‘a k odstúpenie od Zmluvy.

4. Nájomca zodpovcdá za dodržiavanie zákona 6. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a vykonávacích vyhlášok, v znení neskorších predpisov v súlade s všeobecne
závazným nariadením prislušného samosprávneho orgánu a za dodržiavanie zákona
6.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Za škody vzniknuté
nájomcovi nedodržaním týchto predpisov prenajímatel‘ nczodpovedá. Pokuty, ktoré
prenajímateľovi vzniknú činnosťou náj ornou, uhradí náj omca.

5. Prenaj imateľ v zrnysle právnych predpisov platných v SR a Slovenských technických
noriem (STN) sa zaväzuje v prenajatých priestoroch zabezpečovat‘ a pravidelne
vykonávat‘ odborné prehliadky (OP), odborné skúšky (OS) a revízie všetkých
vyhradených technických zariadení (VTZ), vrátane technických zariadení
elektrických. OP a OS elektrickej inštalácie v prenajatých priestoroch budú
vykonávané v nasledovnorn rozsahu:

• rozvádzače a rozvodnice, stabilně elektrické rozvody a inštalácie Po príslušnú zásuvku
alebo prípojné miesto, pevne inštalované osvetlenie jednotlivých miestností, stabilne
nainštalované elektrické zariadenia a elektrické spotrebiče, ktoré sú majetkorn
prenajímateľa. Prenajímateľ je povinný v prenajatých priestoroch odstrániť všetky
závady a nedostatky, ktoré boli zistené OP a OS VTZ. Prenajíinateľ je povinný na
základe požiadania povereného pracovníka náj ornou predložif zápis alebo kópiu
zápisu z týchto kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok alebo revízií.

6. Nájomca je povinný vykonávat‘ pravidelné kontroly a revízie svojich elektrických
spotrebičov a zariadení nainštalovaných a používaných v prenaj atých priestoroch
v zmysle právnych predpisov platných v SR a STN 33 1610 v stanovených termínoch,
uvedených v citovanej STN. Nájomca je povinný na základe požiadavky povereného
pracovníka prenaj ímateľa predložit‘ zápis alebo kópiu zápisu z týchto kontrol,
odborných prehlladok a odborných skúšok alebo revízií.

7. Nájomca sa zaväzuje sprístupnit‘ Predmet nájmu Prenajímateľovi v zrnysle článku 6
bodu 2 tejto Zrnluvy. Pre prípad hroziacej škody, pričom postačí aj podozrenie z
hroziacej Škody, má Prenajímateľ právo vstupu do Predmetu nájmu, o čom
bezodkladne informuje Nájomcu. Za týmto účelom bude mať Prenajmniatel‘ jedno
vyhotovenie kI‘úěov, které bude uložené v zapečatenej obálke.
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8. Všetky úpravy a zmeny urobené na Predmete nájmu sú pripustné len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. Nájomca bude v pinom rozsahu
znášat‘ všetky náklady vyplývajúce zo zmien na Predmete nájmu, o ktoré požiadal,
ako aj všetky výdavky na povolenie takýchto zrnien a nebude v pripade takéhoto
súhlasu požadovat‘ protihodnotu toho o čo sa hodnota Predmetu nájmu zvýšila, čo
potvrdzuje svojim výslovným súhlasom, podpisotn na tejto Zmluve.

9. Nájomca zodpovedá za všetky Škody, ktoré vzniknú v důsledku alebo v súvislosti so
zmenami, ako aj so samotnou činnosťou Nájomcu, na Predmete nájmu uskutočnenými
Nájomcom, alebo uskutočnenými inýnň osobami v jeho mene; resp. tretími osobami,
ktorým Nájomca umožnil vstup do Predmetu nájmu.

10. Nájomca je povinný na svoje náklady vykonávat‘ drobné opravy a vykonávat‘ bežnú
údržbu Predmetu nájmu. Za drobné opravy a bežnú údržbu sa považujú opravy a
údržba Predmetu nájmu podľa ustanovenia ~ 5 a * 6 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak sa Nájomca
nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu Predmetu nájmu, má
Prenajimatel‘ právo tak urobit‘ sám alebo prostredníctvom inej poverenej osoby a
požadovať od Nájomcu náhradu primerane a účelne vynaložených nákladov.

11. Nájomcaje povinný Predmet nájmu na svoje náklady udržiavaf v stave spósobilom na
dohovorené užívanie a účel aje povinný uhrádzat‘ všetky náklady spojené s obvyklým
udržiavaním.

12. Opravy a údržbu ved, umiestnených v Predmete nájmu, ktoré sú vo vlastníctve
Nájoincu, vykonáva Nájomca na svoje náklady.

13. Nájomca je povinný odstránit‘ všetky závady a škody v/na Predmete nájmu alebo na
bytovom dome, ktoré spňsobil Nájomea, jeho zástupcovia, zamestnanci, zákazníci,
splnomocnenci alebo pozvané osoby; ak sa tak nestane, má Prenajímatel‘ právo
závady a poškodenia odstránit‘ a požadovat‘ od Nájomcu náhradu účelne a
preukázateľne vynaložených nákladov.

14. Nájomca zodpovedá za všetky Škody, ktoré, v/na Predmete nájmu alebo v/na Bytovom
dome, v ktorom sa Predmet nájmu nachádza, spůsobil on sám, jeho zástupcovia,
zamestnanci, zákazníci, splnomocnenci atebo pozvané osoby.

15. Nájomca zodpovedá aj za Škody vyvolané v důsledku nesprávneho alebo
neoprávneného použitia Spoločných častí a spoločných zariadeni a prísluŠenstva
Bytového domu, ako aj technologických zariadení a častí nachádzajúcich sa v/na
Bytovom dome alebo Predmete nájmu, akými sú najmä inštalácie určené na dodávky
vody, ako kanalizácia, na osvetleriie, na dodávku elektrickej energie, kúrenia a
sanitárne inštaláeie, Nájomcom, jeho zástupcami, zamestnancami, zákazníkmi,
splnomocnencami alebo pozvanými osobami.

Článek 6
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajimateľ je oprávnený uskutočňovaf kontroly v Predmete nájmu a za týmto
účelom vstupovat‘ do Predmetu nájmu, uvedené je Nájomca povinný Prenajímateľovi
umožnit‘ v lehotc j edného (1) pracovného dňa od požiadania Prenaj ímateľa.
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2. Prenajímateľ je oprávnený Po dobu trvania nájmu vykonávať stavebné zásahy a
stavebné úpravy Predmetu nájmu nevyhnutné pre riadnu údržbu, prevádzku a využitie
Predmetu nájmu, ako aj všetky stavebné zásahy a stavebné úpravy nevyhnutné pro
zabránenie vzniku škód alebo pro odstránenie týchto škód.

3. Prenajímateľ je oprávnený splnomocnif tretiu osobu na poskytovanie dohodnutých
služieb spojených s nájmem, akc aj na výkon všetkých práv a povinností
Prenaj ímateľa.

4. Nájomca je povinný počínat‘ si v Predmete nájmu, aby na Predmete nájmu, resp.
Bytovom dome alebo Prenajímateľovi nevznikali škody a súčasne škody hroziace
odvracať.

5. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý toho, že nicktoré časti Bytového domu sú voľne
prístupné tretim osobám.

6. Nájomca nie je oprávnený daf Predmet nájmu do užívania, podnájmu alebo výpožičky
tretej osobe. V prípade porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR. Cim nic je dotknuté právo prenajímateľa
ukončif Zmluvu v súlade s Článkom 7 bodom 1.4..

7. Nájomca nie je oprávnený postúpit‘ akékoľvek pohľadávky voči Prenajímateľovi na
tretiu osobu.

Článok ‘7
Skoněenie nájmu

1. Nájem podľa tejto Zmluvy končí:
1.1. dohodou zmluvných strán;
1.2. písomnou výpoveďou ze strany Prenajíniatel‘a;
1.3. písemnou výpoveďou ze strany Nájomcu;
1.4. okamžitým odstúpením od Zmluvy v súlade s bodem 3. tohto článku tejto

Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno vypovedať v trojmesačnej výpovednej
lehoto bez udania dóvodu, pričom výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca, kody bela výpoveď doručená druhej zmluvnej strano;
v prípade neplatenia nájomného a zálohových platieb za služby spojené s nájmem je
výpovedná lehota j ednomesačná a začína plynút‘ prvým dňom nasleduj úceho mesiaca,
kedy bola výpovcď doručená druhej zmluvnej strane.

3. Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpif jednostranným právnym
úkonom pedľa ust. * 679 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä
ak Nájomca vykonal stavebné zásahy v/na Predmete nájmu abbo Bytovom dome bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa abebo v rozpore s touto Zmluvou
(podstatné porušenie tejte Zmluvy) a v prípadech v tejto Zmluve uvedenými.

4. Skončením nájmu pedľa tcjto Zmluvy nic je dotknutá povinnost‘ Nájomcu zaplatif
pomernú časf ročnéhe nájemného, zálohových platieb za služby spojené s nájmem,
ako aj právo Prenaj ímateľa na náhradu Škody, zmluvnej pokuty, či úrokov z
omeškania.
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5. Nájomca sa zaväzuje vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi ku dňu skončenia nájmu
v stave v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a
vyprataný.

6. Ak Nájomca nebude v zmysle dohodnutých ustanovení Zmluvy riadne a včas platif
nájomné a zálohové úhrady za služby spojené s nájmom, prípadne ich vyúčtovanie,
dáva súhlas k tornu, aby si Prenajímatel‘ Po uplynutí výpovednej lehoty bez súdneho
rozhodnutia prenajatý Predmet nájmu sprístupnil, a ved nachádzajúce sa v ňom
uskladnit na náklady Nájomcu Po dobu 2 mesiacov vo svojich skladových priestoroch.
V prípade, že si Nájomca veei v tejto lehote nevyzdvihne, dáva súhlas k tomu, aby
Prenajímateľ uskladnené veci zlikvidoval bez nároku na akúkoľvek náhradu. Prípadné
škody vzniknuté z titulu uskladnenia resp. likvidáeie vecí znáša v plnom rozsahu
Náj omea.

7. Nájomca dáva tiež Prenajímateľovi sůhlas k tomu, aby si bez súdneho rozhodnutia
sprístupnil Predmet nájmu v prípade akéhokoľvek skončenia nájmu, ak Nájomea tento
priestor dobrovot‘ne neodovzdá Prenaj ímateľovi a konal ďalej tak ako je uvedené
v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy.

Článok 8
Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti zo strany Prenajímateľa alebo
Nájomeu budú v písornnej podobe v stovenskom jazyku a považujú sa za riadne
podané, doručené alebo uskutočnené, ak sa doručia osobne, prostredníctvom kuriéra,
doporučenej poštovej zásielky alebo zásielky s doručenkou zmluvnej strane, ktorej sa
musí, alebo ktorej sa smie predložif na adresu zmluvnej strany, ktorá je uvedená ako
adresa sídla alebo trvalého pobytu v záhlaví tejto Ztnluvy, resp. na taku adresu, ktorú
zmluvná strana oznámila prostredníetvom písomného oznámenia zmluvnej strane,
ktorá oznámenie predkladá, alebo požaduje.

2. Písornnosti sa považujú za doručené aj vtedy, ak adresát túto odmietol prevziaf. Za
deň doručenia sa vtedy považuje deň odinietnutia prevzatia oznárnenia adresátom. Ak
adresát nebol zastihnutý na adrese určenej na doručovanie a zásielku si do troch (3)
dní od jej uloženia na pošte alebo odo dňa oznámenia kuriérskej spoločnosti
o neúspešnom doručovaní nevyzdvihne, považuje sa postedný deň tejto lehoty za deň
doručenia, i ked‘ sa adresát o uložení zásielky ajej obsahu nedozvedel.

Článok9
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmtuvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúeirn Po dni zverejnenia v súlade s ustanovením * 47a ods. 2 Občianskeho
zákonník v znení ncskorších predpisov v spojení s ustanovením ~ 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciárn a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy, dodatky alebo prítohy k tejto Zmluve musia byť
vyhotovené výlučne v písonmej forme a podpísané zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
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priestorov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne platnými a záv~znými
právnymi predpismi.

4. V prípade ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy ukáže alebo neskór stane
neplatným, neúčinným alebo neaplikovateľným, platnosť a vykonateľnosf ostatných
ustanovení tejto Zmluvy zostáva nedotknutá, platná a účinná. Zmluvné strany sa
zavázujú dohodou nahradif neplatné alebo neúčitwé alebo neaplikovateľné
ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá póvodne zamýšľanému účelu
neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia, a to v lehote
tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej
strane.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Výpis z uznesení z 19. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava — Nové Mesto č. 19/1‘ konaného dňa
17.12.20 13.

6. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia
obdrží Prenajimateľ a jedno (1) vyhotovenie Náj omca.

7. Zmluvné strany, ako účastníci právneho úkonu vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili
slobodne a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok
a súčasne, že prejavy völe každej zo zmluvných strán sú dostatočne určité,
zrozumiteľné a prosté omylu a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

fl 01. 2014 ~
V Bratislave dňa V Bratislave dňa ĺ
Prenajímateľ: Nájomca:

ľ

‚‘~-~b≤k-.‘~ (≤~Q~Le~

Elena Irecká
konatel‘ka spoloěnosti
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

a—
VÝPIS z UZNESENÍ

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

konaného &ia 17 decembm 2013
Miestne zastupiteľstvo prerokovalo:

16. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky roČného nájomného pre
nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o. so sfdlom Bjérnsonova 3040/7, Sl 1 05 Bratislava, iČo: 43 910 904,
zapísanej v Obehodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka Číslo: 49931/B
Uznesenie 19/Ui

po prorokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom 1-28 nasledovné uznesenia:

19/16 Miestne zastupitel‘stvo
A: zrušuje

Uznesenie Č. 18/10 zo dňa 15.10.2013

B: schval‘uje
zníženie nájomného zprenájmu nebytového priestoru Č. N 12- 901,0 celkovej výrnere podlahovej
plochy 16,52 rn2, nachádzajúceho sa na prizemí bytového domu na ul. J. C. F[ronského Č. 16 - 20
vBratislave; sůpisné Číslo 1636 postaveného na pozcmkoch registra „C“ KN Č. 11924/l až 8
evidovaného na LV Č. 3059 pre k. ú. Nové Mesto, ktorý má Mestská Časť Bratislava — Nové mesto
v správe a ktorý je vo výlučnom vlastnfctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ;
o 15% zo sumy 987,07 € / rok; nájomcovi spoločnosti ŽBLNK TOMA)‘, s.r.o. so sídlom
Bjbrnsonova 3040/7, 811 05
Bratislava, ičo: 43 910 904, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka Číslo: 49931/B; na dobu určité od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.06.2015; ako
prípad hodným osobitného zreteľa podľa ustanovenia ~ 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v zneni neskorších predpisov; z dóvodu, že predmetný nebytový priestor je
nepretržite od roku 1999 užívaný ako ekologická rýchloČistiareň, ktorá poskytuje obyvateľom danej
lokality svoje služby, obyvatelia sú s jej existeaciou stotožnený ajej existenciu hodnotia kladne;
priČom rozsah prenájmn predstavuje len malú Čast‘ celkovej úžitkovej plochy, ktorá prevádzka
rýchločistiarne ŽBLNK predstavuje. Prevádzka rýchloČistiarne ŽBLNK je z väčšej Časti (110 m2)
situovaná v nebytových priestoroch bytového domu na ul. J. C. Flronského 12-14, ktoré sů vo
vlastníctve Bytového družstva Bratislava III so sídlom na ul. Kominárska 8 v Bratislavo, ičo:
00169633.

- bez pripon2ienok itlasovanie : za: 19
proti : 0

zdržali Sa: 3

SprávnosĽ výpisu uznesenia overená na oddelent organizačnom a evidencie obyvateľov Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 18.12,2013.

Júlia Červenkov~j
~ cng ~ r~rrrn vedúcaoddcle,gté‚ org~izaČného a evid~bcie ob~ateľov

M~ N‘ k?~‘r 6RAT1SaVA Miestnel3gidu

Jun‘~ 1) 632 91 Eratíalava Bratis~‘fl&é Mesto

Strnul
vYpls-u Z UZNESSNÍ

z [9. zssadnuUa Miestacho ZB.stupiteístvamestskej Časti Bratislava-Nové Mesto
konaného díla 17.12.2013



VYPOCTOVY LIST
uhrady za nebytovy priestor

A D R E S A : Bratislava, .J.C.Hronského 16
D DcN: 1636016 NEBYT:N6

U Z I VAT E L : ŽBLNK Tomax s.r.o. ICO : 43910904
J.C.Hronského 16 DIC :
83102 Bratislava

Opravnena osoba : Elena Irecká B?NKA : Tatra banka

UCET : 2625755066/1100

SPOSOB PLATEMIA : p V~RI~BILNY SYMBOL : 3180070120
CISLO Z~JUVY : 324/2013

UDAJE O NEBYTOVOM OBJEKTE

SPOSOB VYUZITIA : rýchloČistiareň Žblnk

MIESTNOSTI NEBYTOVEHO PRIESTORU

~.ZOV PODLAH. CENA ZVYS. R0~ VYKUR. KOEF. PRH POC.
PLOCHA UHR2~DA PLOCHA PLOCHA

ni2 Eur/m2 Eur rn2 ra2

čistiaren 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00

16.52 839.01 0.00 0.00

[Eur] STVRTROCNA UHRADA DPH CELKOM

Z A K. N A J O M 209.75
30.00

0.00 209.75
0.00 30.00

Zraz.voda 1.25 0.00 1.25

C E L K O M v Eur 241.00 0.00 241.00
v Sk (konverzny kurz: 30.1260 Sk/Eur) 7260.37

ML$ÍSKA (ASI ~41SW44jQvt ~5W
M~ESTNY ÚRI\D BRATI3LA~9,

‘Junácka 1, 832 31 Brat~s~4~
‚~ !

Teplo

DATUM odOl/01/2014
DATUM ZtlENY 01/01/2014



ŽBLNK TOMAX ss.o« J.C.Flrosnkého 14‘ 83t 02 BnttisLna
M:ESrNY ÚRAD ~FATI5:.AV«

MES$K~ ~‚‘$~ ~AfSLAVA~. .. MLSÍQ
tV9l B~ť~ __________

12. [1. 2Ü1?
~nrn.~

Michy

V Bratis‘ave dňa 9.1.2017

Vee: Žiadosť o znížerjie nájmu

Miestny úrad
Bratislava — Nové M~stc.
Junácku 4
í<32 91 Bratislava

Dovoľujeme si Vás požiadaf o prechodné zníženie nájmu (štvrfroČného)
o 50€ v roku 2017. Ziadosf odůvodňujeme z frnai~čných dóvodov — prfjmov za
poskytovaně služby.

Za pochopenie našej situácie a kladné vybavenie vopred ďakujeme.

Elena



MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1,832 91 Bratislava 3
()ckIeIenie sprún inu/el/ai a ‚iiúiorne/ spróii‘

ŽB1~NK Tornax s.r.o.
Elena Irecká
iC. I lronskěho 16
83! 02 Bratislava

\ áš list číslo/zo
dňa

l2.Ú 1.20 ! 7

Naša značka

3216/2272/2017 IN PEiB

Vvbavuje/~/QŮ

Mgr. Bronislava Petríkova
02/49253 l3s1bronislava petrikova a banm.sk

Bratislava

18 .04 .20 17

Vec
Ziadosť o zníženie nájmu - ‘LBLNK Toniax s.r.o., J.C. lironského 16‘ Bratislava - odpoveď

Listom Zo dňa 09.01.2017 doručeným twiajšiemu miestnemu úradu dňa 12.01.2017
ste požiadali a prechodné zniženie nájmu 050.- € v roku 2017, pričoni žiadosť ste odóvodnili nízkymi
príj~ani za poskytované služby.

Týmto Vás žiadame o dopinenie žiadosti a iníormáciu, či požadujete Zniženie nájomného
za každ5 ~t‘rfrok v roku 2017 o sumu 50‘- C a ďalej )iadame o preclIo~enie dokladov‘ ktoré potvrdia
Vam I u‘ edene in formác e a zn íŽeni príjmu.

S pozdravoin

MESTSKÁ ČÁSt 8Pr~ ~IA~ NOVÉ MESTO
Miestny úr- Bratislava

Junacka 1 1 Bratislava

-46
Mgr. Tibor Csoinor

vedúci oddelenia

lh“ hrnko‘ spoleIlIc Čklo účtu IČO
02 .ltJ 253 III ‘runa banka ‘~In‘cnsko. s. SKO8 561)11 HlOh 0111$ uti~.I 7007 (llk,053h7
02 5529 .459
c-mail baIu!jdj~jiam..‘k DIČ
„„n.banm,sL 2020887385

SLiitnkovč dni
Pon‘kluk 800 1200
Xlreda 800_ 1200

Pialok 800. I 200

‚00 700Ii - I
‚00 701)Ii I
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podate Ina~ban m .s k

Od: Mgr. Bronislava Petriková [brontslava.petrikova@banm.skl
Odoslané: 2. mája 2017 15:30
Komu: podatelna@banm.sk
Predmet: FW: Zniženie najmu 2017

From: ELENA IRECKA [maílto:e.irecka@gmail.com]
Sent: Tuesday, May 02, 2017 2:58 PM
To: bronislava.petrikova@banm.sk
Subject: Zniženie najmu 2017

Dobry deň!
Zniženie najmu o 50 eur/štvrtrok.Predloženie dokladov rnože preukazat uČrovnicka fl Sab sro
Ba,ktora na nam vypoČitala priemernu min.mesač.tržbu na 6500 eur, aby sme Po zaplat. povin.
platieb mali zis Oeur.Naš priemer = 5759 eur. To je kratke vysvetlenie k žiadosti.
Ak treba podrobne preukazanie napište mi prosim Čo treba doložiť lebo dokumenty vyžiadanč
naviac ako mame v zmluve su spoplatneně.
Za pochopenie našej situacie vopred ďakujem.
S pozdravom
elenaireckakonatelka

M‘E5~Ny ÚRAD BRM~SLAVA
~L!V~ WAi:sl;‘v~.N3vd MESTO

...

— Z. 05, 2017
Čís!o záznamu: ~ i:u

2. 5.2017


