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? CENTRÁVČASNEJ INTERVENCIE

f~jr.‘rľ{~fl~

Vážený pán
Mgr. Tibor Csomor
Vedúci oddelenia správy majetku a vnůtornej správy

\liestnv úrad BratisLava — NOVé Mesto
Junúeka I
832 91 Bratislava

Bratislava. 16.11.2017

Vec: Ziadosť O prenájom priestorov

Važen~ pán Csomor,

obraciwue sa na Vás so žiadosťou o prenáiom rniestnosti Č. 412 —413 na Hálkovej ulici 11,
Bratislava, 831 03 — administrativna budova mestskej Časti, Bratislava — Nové Mesto, pre
potreby poskvtovania sociálnej služby vČasnej intervencie.

Centrum včasnej inervencic Bratislava, fl. o. (d‘alej CVI) poskytuje službu včasnej
interveneic ambulantnou formou od 11.6.2015.
Klientmi Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. sú rodiny, ktorým sa narodilo dieťa
pretkasne. S ťažkým zdravotným postihnutím, alebo jeho vývin je rizikový z mých důvodov.
V sůčasnosti potreb‘ rodin ďaleko prcvyšujú naše kapachy. v starostlivosti mánie 89 rodin.
ktor~ ni pni‘ kleInu pL)skywJeme služb. Důvodom rozšírenia priestorov o ďalšie micstnosli je

I‘orenIe podirtienok na skupinové aktivity (stretnutia rodičovských skupfn, porady,
plano‘ ALIC ~tietnhitia a odborne semináre pre tím odbúniíkov. šiudcntov externistov).
Rovširené pncstory hodů slúžif na poskytovanic terapie a stimulácie v oblasti komunikácie
a takticž na vytvorcnie 2 praeovnýeh miest pee administrativu a manažment.

Súčasné priestery Centra včasnej intervencie Bratislava, fl. o. na Hálkovej ulici máme
prenajaté oJ mestskej častí Bratislava — Nové Mesto s osobitným zreteľom ako nezisková
organizúeia poskytujúca všeobecne prospešné sociálne služby ~Nájoniná zmluva 6.73/2015,
Dodatok či k Nújomnej zniluve Č. 73/2015 - mesačné nájonrné vo výške 156,03 Eur,
inesačná plaiba za služby spojené s nájmom vo výškc 263 ~97 Eur).
Vaša ústretovosť a podpora priapeje k rozvoju špeciatizovaného pracoviska pre rodiny deti so
zdravotným postihnutím raného veku s pósobnost‘ou v rámci celého Bratislavského
samosprávneho kraj a.
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CE NTRA VCASN EJ INTERVEN ClE
~HV‘ífl ~ It flÍIŽ

V úžený pán
Mgr. Tibor Csotuor
\~edúei odclelenia správy majetku a vnútornej spr~vy

M~tE~1NY URA.~ fl~kfl1J.ÁVA

Miestrv úrad Bratislava — Nové Mesto MEmKEJ CA$n t~~~NOV~ ME&O
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\‘cc: Žiadosť O prenájonl priestorov — doplnenie

V~Ůcn‘ pán (‘somor.

informujeme Vás o zmene pövoduej žiadosti o prenájorn rniestnosti Č. 412 — 413 Zo dňa
16,112017, ktorú sine odoslali mailom.
Upravená formuláeia: Ziadame Vás O prenájolfl rnicstností Č. 414 a 415 na 1-Iálkovej 11,
l3ratisla‘ LI 83 03. administratívna budova mestskej časti. Bratislava - Nové Mesto, pre
potrehy poskytovania sociálnej služby včasnej intervefleie.

Súčasné priestory Centra věasnej intervencie Bratislava, n. o. na Hálkovej ulici máme
nrenajatč od mcstskej Časti Bratislava — Nové Mesto s osobitným zrcteľom ako nezisková

ruanii~wia poskYtujuca všeobecne prospešné sociálne služby «‘4újornná zmluva č.73/2015,
Dodatuk C. I k Nújomnej zmluve Č. 7312015 - mesačné nájomné vo výške I 56.03 Eur.
nesačtia plutha tu služby spojené s nájmom vo výške 263.97 Eur).
Vašu ustretorost‘ a podpora prispeic k rozvoju špecializovaného pracoviska pre rodiny detí so
tdravotným postihnutím raného veku s pósohnosťotL v rámci celého Bratislavského
swnospravncho kraja.

[ )~em tu odpuved. s úctou

fl.

PhDr. Erika Tichá. PhD.

WWW,CENTRÁVLSK

vč~w~i .nervencie Brausava. no., ~ooná~ka 13, 831 04 B~bslava, iČo: 45744688, oič: 2024177903, mob: ±421-905 854 181, emaIl b~U~&Va@tefl~V~.Sk



Register neziskových organizácil http://www.ives.sldregistre/detaflrno.do?actionuplny&forltUlarfl..

W Register neziskovych organizacii
Zabezpečuje Ministerstvo vnutra Slovonskej republiky, sekc;a verejnej sp ravy

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má ion inform atívny charakter a n/o je použitofný pm pré vno úkony

Názov organizácie Centrum včasnej intervencie Bratislava, no. angl.náz. Early
Childhood Intervention Center Bratislava

Sídlo Legionárska 13, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská
republika

Registrový Oraci Okresný úrad Bratislava
ICO 45744688
Dátum vzniku 12122014
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

Zakiadatelia (Fyzické osoby)
Alžbeta PADYŠÁKOVÁ, Šustekova 2689/7, 851 04 Bratislava-Petržalka
PhDr. Erika TICHA, PhD., Študentská 15, 98403 Lučenec

Štatutárny organ: Riaditeľ
PhDr. Erika TICHÁ, PhD., Študentská 15,98403 Lučenec Od: 12.12.2014 Do:

Druh všeobecno prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany,
obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnöt:
- organizovanie seminárov, školeni, konferencil, prezentácii, osvetových a vedomostných podujatí,

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov 5 cielom získania finančných
prostriedkov z róznych fondov,
- poskytovanie informácii prostrednictvom internetu a drobných tlačovin,

poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený
z dOvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťata,
poskytuje:
- špecializované sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
vykonáva:
- stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
- preventívna aktivita,
služba bude vykonáva ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou,

poskytovanie zdravotnej starostlivosti podfa osobitného zákona:
- špecializovaná ambulancia fyzioterapie, balneologie a Iiečebnej rehabilitácie — vykonáva prevenciu a
poskytuje liečbu

a d‘alšie služby v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry podfa osobitného zákona:
- centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť,
psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventivnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu
a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím
vrátane deti s vývinovými poruchami s ciefom dosiahnuf optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu
integráciu,
- vyhfadáva a vedie evidenciu,
- podieľa sa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomčcok
defom, uči ich tieto pomčcky využivať,
- poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti v rodine, v škole alebo v školskom zariadeni
vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom terénnym špeciálnym
pedagčgom a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov 5 dieťafom v tomto
zariadeni,
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Register neziskových organizácií htp://www,ives,skiregžstre/detailrno.do?actlonuplny&formularn...

- odborno-nietodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnanconi centier špeciálno
pedagického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom poskytuje centrum so súhlasom
ministerstva školstva.

F-llavný zoznam I I Abecedný zoznam organizácii - aktuálny I Abecedný zoznam orpanizácií - úplný I
Vyhl‘adať podia: I Názvu $í~ia I Prěvnickei osoby I Fyzickei osoby I I !i~lu I

lnformácie o registrácii I Návod na používanie registra I

Správca obsahu (MV SR~ I Technický prevádzkovateľ (IVeS) I Vyhlásenie O pristupnosti
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NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 73/2015
uzatvorcnů podTa ust. * 3 a ansi, zákona Č. 116/1990 Zb. a nájme o podn~mo nebytových priestorov v zneni

neskoršlch predpisov a podľa ust ~ 663 a nusi. zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnlka
v went neskoršfch predplsov (Jak] (en „Zn$uvť) medzl ůčastnlkmi:

Pronajímatel‘: Mestsk* Časť Bratlslava— Nové Mesto
Zastůpený: Mgr. Rudolf Kusý, staros‘a
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
ičo: 00603317
DIČ: 2020887385 ‚

Benkové spojenie: Prima banka Slovensko, ajs.
číslo Účtu: SK8356000000001 800341015
Variabilný symbol: 3180070120
(‚(olej kn „J‘renajlmatef“)

Nájomca: Centrum včasnej intervencic Bratislava, n. o.
Zastůpený: PhDr. Erika Tichá, riaditePka
Sídlo: Legionárska 13, 831 04 Bratislava
iČo: 45744688 ‘

DIČ: 2024177903
Benkové spojenie: Tatra banka‘ a.s.
Číslo ůěw: SK 1111000000002943464918
(‚(oJe] kn .‚H4lornca“)

(Prenajlrnoteta N4iomca v texte spalodne m‘ád‘raní aj oko ..znihswsé swany)

ČIánok 1
Predmet a Účel nájmu

1. Prenajímateř vyhlasuje, že má v správe nehnuteľnosť v 1‘. ů. Nové Mesto, obec
Bratislava III — Nové Mesto, okres Bratislava III, ‚evidovanů v katastri nehnutcl‘ností
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV Č. 31, a to stavbu —

administratlvna budova so sůpisným Čislom 2953 postavená na pozemku registra „C“
KN parcele Č. 12738110 — administratívna bu4ova na Hálkovej ulici v Bratislave
(ďakjlen „Stavba“).

2. Pronajímatel‘ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenecháva
Nájomcovi do odplatného užívania na ÚČel opísaný v bode 3. tohto článku tejto
Zmluvy nebytové priestory — kancclúrle Č. 416 a Č. 417 nachádzajúce sa v Stavbe,
podľa priloženého situačného nákresu, ktorý t“orí prilohu Č. 2 k tejto Zmluve, O
celkovej výmere podlahovej plochy 14~08 ni2 (ďalej len .‚ Predmel nájmu‘) a
Nájomca sa zavüzuje platiť Prenajimateľovi za užívanie Predmetu nájmu riadne a včas
nájomné a Úhrady za služby spojené s nájmom (teplo, ohrev teplej úžitkovej vody,
vodné a stočné, osvetlenie, odvoz smetí, výt‘ah, upratovanie a nůžková voda) podľa
Článku 3 tejto Zmluvy.

3. Očelorn nájmu je vykonávanie verejnoprospešnýcb Činností najmü v prospoch
obyvaterov mestskej Časti Bratislavy — Nové Mesto, ktoré spočívajů najm& v Činnosti
zdravotnej, sociálnej, školsko/edukačnej, pričon4 bude plnit‘ v prvom rado Činnosti



podporujůce prepojenie nwdzi udborníkn‘i v.jcdnotlivých oblastiach a rodinám so
znevýhodnenými dcťmi.

4. Nájomca je oprávnený a súčasne aj povinný uživať Predmet nájmu výlučnc pm svoje
potreby a v súlade $ účelom nájmu podFa tejto Zmluvy, a to spbsoborn a v rozsahu
stanovenom V tejto Zmluve.

5. Nájomca je oprávnený primcrane používat chodby, schodištia a toalety určené prs
verejnost (d‘aZej len .. spoločné priesiory‘). V tejto súvislosti je nájomca povinný
v spoloČných priestoroch dodržiavať Čistotu a poriadok.

6. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s Predmetom nájmu a preberá ho v stave
v akom sa nachádza, bez výhrad,

1. Nájomné podFa tejto Zmluvy boto schválené na 3. zasadnutl Miestneho zastupiteľstva
mestskej Časti Bratislava - Nové Mesto Uznesením Č ~..?≤O zo dňa
14,04.2015 žiko pilpad hodný osobitného zreteľa podfa ustanovenia * 9a ods. 9 písm.
c) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov, ktoré tvorí
prilohu Č. I tejto Zmluvy.

Článok 2
Doba nájmu

1. Nájom, ktorý vznikne na základe tejto Zmluvy sa uzatvára na dobu určitú od
15.04.2015 do 15.04.2020.

ČlŮnok3 :

Výška nájomného a úhrady za služby spojené s nájrnom

1. Výška Nájomného za Predmet nájmu predstavuje sumu 21,00,- €/mVrok. Ročná
platba nájomného je vo výške 1 555,68 € ( slovom: jednotis{cpät‘stopšt‘desiatplt‘
EUR 68/100

Z. Zmluvnč strany sa dohodli, že nájornné bude Nájomca uhrádza mesačne vopred,
priČom výška každej mcsačnej splátky 129,64 € (slovom: jednostodvadsat‘devflt
EUR. 64/100). MesaČná úhrada nájomného je splatná vždy do 5. důa príslušného
mesiaca. Pornem‘ Čast‘ prvého nájomného bude splatná v Ichote 10 dní odo dňa
účinnosti tejto zmluvy.

3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomného fortnou
písemného oznámenia o zvýšení ni‘jomného za Predmet nájmu v závislosti od úrovne
inflácie jedenkrát ročne. Nájornné platné k 31 .decen‘bni bežného roka sa zvýši
o micru inflácie oflciálne vyhlásenú Štatistickým ůradom SR, a to od 01.januára
nasledujúceho roka.

4. Úhrady za služby spojené s nájmom bude nájomca ubrádzať formou zálohových
platieb mesaČne, a to ‚‘o výško 220,36 € (slovom: dvcstodvadsaf EUR 36/100), a to
na základe výpočtového listu, k‘orý tvor‘ prilohu Č. 3 tejto Zmluvy. Mesačná
zálohová platba je splatná ‚‘kdy spolu so splatným nájomným podľa bodu 2 tohto
ustanovenia Zmluvy. Prvá úhrada zálohovej platby je splatná v lehote splatnosti
pomernej Časti prvého nájomného podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy.

‚



5. Zálohové úhrady za služby spojené s nájmom budú zúčtované každoročne vždy do
01.06. naslcdujúceho kalendárneho roku. NakoYko Predmet nájmu nie je opatrený
meračrni, vyúčtovanie sa vykoná na základc pomemého propočtu stavu prishišného
ineracieho zariadenia podľa ce1kov~j podlahovej plochy Predmetu nájmu k celkovej
pronajatej podlahovej plocho Stavby. Pripadné preplatky budú nájomcovi vrátcnd na
jeho účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. PrIpadné nedoplatky je nájomca povinný
uhradit prenajímateľovi na základe nim vystavenej faktůry s lehotou splatnosti 30 dnI
odo dik‘ jej doručenia nájomcovi.

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zvýšenia zálohovcj úhrady za služby spojenč $
nájmorn formou jednostranného písemného vyhlásenia Prenajímateľa, ktorej výška
bude závisiet‘ od platného cenníkn dodávateľov sicfových odvetví, resp. poskytovateľa
služby.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné, ako aj úhrada za služby spojené s nájmom
budú zo strany nájomcu platcné spoločne na účet Prenajimatel‘a uvedený v záhlaví
tejto zmluvy v lehotách uvedených v tomto článku Zrnluvy, s uvedením variabllného
symbolu 31800700120. Za doň úhrady nájomného a úhrady za služby spojené s
n4jmom sa považuje dci‘, kody bob plnenie v plnej výško pripísané na účet
PrenajíniatePa.

8. Ak Nájomca neuhradí v stanovenej lehote nájornné a úhrady za služby spojené
s nájmom, prípadne jel‘ vyůčtovanie je povinný zaplatíť PrenajimatePovi zákonný úrok
z omeškania.

9. Nájomea za zavflzuje v lehoto 10 dní odo díla účinnosti tejto zmluvy, zložit‘ na účet
Prenajirnatel‘a, kauciu vo výško jedného me~ačného nújomného, t. j. “o výško
129,64 6, ako zábezpeku pre pripad poškodenia Predmetu nájmu, prípadne ak sa
Nájomca dostane do omeškania s platenim ndjornného a úhrad za služby spojené
s nájmom, abbo úcto neuhradí vůbec‘ Kaucia bude po odčítaní prípadných nárokov
Prenajín‘ateľa vrátená Nájemcovi do 30 dní odo díla ukončenia tejto Zmluvy.

Článok 4
Odovzdnnie a provzatie Prodmetu „újmu

1. K fyzickému odovzdaniu a prevzatiu Predmet nájmu důjde najneskůr do piatich (5)
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tcjto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sC‘ povinné do piatich (5) pracovných dni odo díla účinnosti tejto
Zn‘luvy vyhotoviť písomný Protokol, v ktororn bude zachytený stav rneračov energií
tarn sa nachádzajúcich, ako aj príslušná fotodokurnentácia.

3. Prenajímatel‘ vyhlasuje, že na Predmete nájmu sa nevyskytujú žiadne právne ani
tbktické vady, ktoré by akýinkoľvek spůsobom bránili užívaniu Predmetu nájmu na
dohodnutý účel‘

Článok 5
Užívanie Predmetu nájmu

1, N4jomca je povinný v prcnajatých priestoroch zabezpečíť plnenie vše&ých povinností
vyplývajúcich zo zákona Č. 314/2001 Z. z. a ochiane pred požiarmi. Nájomca
zodpovedá aj za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v plnom rozsahu podfa
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príslušných predpisov. Porušenie tejto povinnosti zo strany Nájomcu oprávňuje
Prcnt~fmateľa k odstúpenie od Zmluvy.

2. Hájomca je povinný vykonávat‘ pravidelné kontroly a revizie svojich elektrických
spotre‘bičov a zariadeni naínštalovaných a používaných v prenajatých priestoroch
v zmysle právnych predpisov platných v SR a STN 33 1610 ‚‘ stanovcných terminoch,
uvedených v citovanej STN. Nájomca je povinný na základe požladavky povereného
pracovníka prenajlmateVa predložiť zápis alebo kópiu zápisu z týchto kontrol,
odborných prehliadok a odborných skůšok alebo revízií.

3. Nájomca sa zavflzuje sprlstupnil‘ Predmet nájmu Prenajímatel‘ovi v zmysk článku 6
bodu 2 tejto Zmluvy. Pre pripad hroziacej Škody, pričom postačí aj podozrenic z
hroziaccj Škody, má Pronajímatel‘ právo vstupu do Predmetu nájmu, o Čom
bezodkladne informuje Nůjomcu. Zn týmto účelom bude mať PrenajímateP jedno
vybotovenie kľúčov, ktoré bude uložené v zapečatencj obilke.

4. Všetky úpravy a zmeny urobené na Predmete nájmu sú pripustné ten na základe
prcdchádzajúceho písomného súhlasu Prenajimatefa.

5. Prenajímateľ súhlasí, aby nájomea na Predniete nájmu vykonal tieto úpravy:
. vymaľovanie stien,
. výmena podláh,
; príčom tento súhlas platí výlučne do 90 dní odo dňa účinnosti tcjto zmluvy.
V pripade, ak v stanovenej khole Nájomca nevykoná úpravy Predmetu nájmu, tento
sůhlas v plnoni rozsahu zaniká.

6. Nájomca bude v plnoni rozsahu znášať všetky náklady vyplývajůce zo zmíci‘ na
Predmete nájmu, o ktové potiadal‘ nico aj všetky výdavky na povolenie takýchto
zmleti, Čo potvrdzujc svojim výslovným súhlasom, podpisom na tejto Zmluvc.

7. Nájomca nic je oprávnený požadovať zľava na :siOmIlOm v sůvislosti s vykonanými
Úpravami podl‘a bodu 5 tohto ustanovenia Zmhivy; keďže Predmet nájmu je mu zo
strany Prenajímateľa prenechaný do užívania už so zníženým n~omným v porovnaní
$ nebytovými pricstormi nachádzajůcimi sa v Stavbe.

8. Nájomca so znením bodu 7 tohto ustanovenia Zrnluvy súhlasí v plnom rozsahu,
pričom výslovne deklaruje, že voči tomuto zneniu nemá žiadne námietky ani
pripomienky a takto nafonnulované znenie je pine v súlade s inforn‘ácianii, ktoré sŮ
mu známe, a ktoré sú zároveň aj verejne dostupné na webovom sidle Prenajímateľa.

9. PokiaF Nájomca vykoná akékoľvek ďalšie úpravy na Predinete nájmu, na ktoré mu
Prenajímatcľ „delt predchádzajúci pisomný sÚhlas, Nájomca vyhlasuje, že tieto
investície nebude po ukončení tejto Zmluvy požadovať spM‘, a to bez ohľadu na tú
skutočnost‘, či investicie zo strany Nájomcu budú dočasne/trvale zhodnocovať
Predmet nájmu, resp. investície budú trvalo zhodnocovať Stavbu. Nájomca podpisom
tejto N4jomnej zmluvy výslovne deklaruje, že s obsahom tohto ustanovenia Zmluvy
súhlasf, na jeho znenle bol zo strany Prenajímateľa osobitne upozornení a voči jeho
metlu nemá žiadne námietky ani pripomienky.

10. Nájon‘ca zodpovedá za ‘šetky škody. ktová vzniknú v důsledku alebo v sůvislosti so
zmcnarni, akc aj so saIu‘,lIIou činnosl‘ou Nájomeu. na Predmete nájmu uskutočnenými
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Nájomcom, alebo uskutočncnými mými osobami v jeho mcne; resp. tretimi osobami,
Ktovým Nájomca umožnil vstup do Predmetu nájmu.

11. Nájomca zodpovedá za všetky Škody, ktové vzniknú v důsledku alebo v súvislosti so
zn‘enarni, ako aj so samotnou ěinnosťou Nájorncu, na Predmete nájmu uskutočnenými
Nájomcom, abbo uskutočnenými mými osobami v jeho moric; resp. trctimi osobami,
ktorým Nájomca umožnil vstup do b‘redmetu nájmu.

12. N~omca je povinný na svoje náklady vykonávať drobné opravy a vykonávat‘ bežnů
údržbu Predmetu nájmu. Za drobné opravy a bežnú údržbu sa považujů opravy a
údržba Predmetu nájmu podľa ustanovenia * $ a * 6 nariadenia vlády Č. 81/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré uswnovenia Občianskeho zákonnlka. Ak sa Nájomca
nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu Prednietu nájmu, má
Prenajiniatef právo tak urobíť sám abbo prostredníctvom inej poverenej osoby a
požadovať od Nájomcu náhradu primerane a účelno vynaložených nákladov.

13. Nájomcajc povinný Prcdmct nájmu na svoje náklady udržíavaf v stave spůsobilom na
dohovorené užívanie a účel a je povinný uhrádzat‘ všetky náklady spojené s obvyklým
udržiavaním.

14. Opravy a údržbu voci, urniestncných v Predmete nájmu, ktové sú vo vlastníctve
Nájomcu, vykonáva Nájomca na svoje náklady.

15. Nájomca je povinný odstránit‘ všetky závady a Škody vína Predmete nájmu abebo na
bytovom dome, ktové spůsobil Nájomca, jeho zástupcovia, zamestnanci, klienti,
splnomocnenci alebo pozvané osoby; ak sa tak nestane, má Prenajimateľ právo
závady a poškodenia odstrániť a požadovat‘ od Nájomcu náhradu úČelne a
prcukázatcľnc vynaložených nákladov.

16. Nájomcu zodpovedá za ‚‘Šetky Škody. ktové, vína Predmete nájmu abbo vína Stavbe,
v ktorej sa Predmet nájmu nachádza, spůsobil on sám, jeho zástupcovia, zamestnanci,
zákazníci, splnornocnenci abebo pozvané osoby.

17. Nájomca zodpovedá aj za Škody vyvolané v důsledku nesprávneho abebo
neoprávncného použi‘ia Spoločných častí a spoločných zariadení a prísbušenstva
Stavby, ako aj technologických zariadcní a častí nachádzajůcich sa vína Stavba abebo
Predmete nájmu, akými sú najmä inštalácic určené na dodávky vody, ato kanalizácia,
na osvetlenie, na dodávku elektrickej energie, kúrcnia a sanitáme inštalácie,
Nájomcom, jeho zá&upcomi, zamestnancami, zůkazníkmi, splnomocnencami abebo
pozvanými osobami.

Čbánok 6
Práva a povinnosti ‚mluvných skin

1. Prenajímatef je povinný odovzdat‘ Nájon‘covi Predmet nájmu v stave spůsobilom na
dohodnuté užívanie, zabezpečit‘ riadne plnenie služieb spojených $ nájom‘

2. Pronajimatel‘ je oprávnený uskutočňovať kontroly v Predmete nájmu a za týmto
ůčebom vstupovat‘ do Predmetu nájmu, a to na základe predchádzajůcej osobitnej
dohody ‚mluvných strán. pričoni Nájornca je povinný umožnit‘ tůto kontrolu
bezodkladnc, najneskůr vMk v lehoto 2 dnI odo tMa požiadania zo stany
Prenajimateľa.
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3. Prcnajímatel‘ je oprávnený po dobu trvonia nájnw vykonávat‘ stavebné zásahy a
stavebné úpravy Predmetu nájmu alebo areálu nevyhnutné pro nudnu údržbu,
prevádzku a využitic Prednictu nájmu atebo areálu, ako aj ‚‘Šetky stavebné zásahy a
stavebné úpravy nevyhnutné pro zabránenie vzniku Šk6d abbo pro odstráncnie týchto
škód.

4. Prenajímaleľ je oprůvnoný splnomoeniť tretiu osobu na poskytovanie dohodnutých
služieb spojených s nájniom, ako aj na výkon vŠetkých práv a povinností
Prenaj íniateľa.

5. Nájomca je povinný užívat‘ Predniet nájmu výlučne pro svoje potreby, na dohodnutý
Účet nájmu v súlade s platnými právnymi predpismi a ustanoveniami tejto Zmluvy.

6. Nájomca je povinný počínať si v Predmete nájmu tak, aby z jeho činnosti nevznikali
Škody a súčasne hrozince Škod otlvraeaf.

7. Pokiaľ o to Nájonica požiaclal, je Nájomca oprávnený využívat‘Jpoužívať poštovú
schránku, ktorú mu určí Prenajímateľ pni prevzati Predmew nájmu.

8. Nájonica vyhlasuje, že si je vedomý toho, že areál, kde sa naehádza Stavba je
prístupný tnetím osobám.

9. Nájornca nic je oprávncný dni‘ Predmet nájmu clo užívania, podnájmu alebo
výpožičky trofej osobo. V pripade poruŠenio tejto povinnosti je Nájomca povinný
zaplatit‘ zmluvnú pokutu vo výške 200,00 E. Čím nic je dotknuté právo prenajímateľa
ukončit‘ Zmluvu v súlade s článkom 7 bodom 1.2.. Porušenie tohto ustanovenia sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

10‘ Nájonica nic je oprávnený postúpiť akékoľvek pohl‘adávky voči Prenajítnateľovi na
tretiu osobu.

11. Nájomea ako aj jeho zamestnanci je!sú povinný/í dodržiavm‘ prevádzkový poriadok
areálu.

čláuold 7
Skončenie nájmu

1. Nájom podľa tcjto ZnUuvy končí;
.1 . uplynutím času, na ktorý bol dojednaný;

1 .2. dohodou zmluvnýeh strán;
1.3. písomnou výpoveďou zo strany Prenajímatel‘a;
1.4. písomnou výpoveďou zo strany Nájomcu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmtuvu možno vypovedat‘ v trojmesačnej výpovednej
lehoto, kron‘ začne plvnúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, kedy bota výpoveď
doručená druhej zmluvnej swane.

3. Zmluvné strany sú viazané výnovednými dóvoclmi podľa ustanovenia ~ 9 ods. 2
zákona Č. 116/1990 Zh. o nájme a podnájme ncbytov~ch pricstorov v znení neskorŠíeh
predpisov — na swane Prcnujimatel‘a; a podl‘a ustanovenia ~ 9 ods. 3 zákona
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Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytovÝch miestorov v znení neskoršfch
prcdpisov — na strane — na strait Nájomcu.

4. Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpit‘ jednostranným právnyin
ůkonom podľa ust. ~ 679 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, najmfl
alt Nájomca vykonal stavebné zásahy vlna Predmete nájmu alebo aredli bez
predchádz~ůceho písomného súhlasu Prenajimateľa abbo v rozpore s touto Zmluvou
(podstatné porušenie tejto Zmluvy),

5. SkonČením nájmu podľa tejto Zmluvy nie je dotknutá povinnosť Nájomcu zaplatit‘
pomemů Časť rotného N~jomného, zálohově platby za služby spojené $ nájmom, oko
aj právo Prenaj ínu‘tel‘a na náhradu Škody a zmluvne dohodnuté sankcie (zmluvnů
pokutu a úroky z on‘eškania).

6. Nájomca sa zavhzuje vrátit‘ Predmet nájmu Prenajirnateľovi ku dMi skončenia nájmu
riadne vyprataný a uprataný, $ prihliadnutlm na obvyklé opotrebenie.

1. Ak Nájornca nebude ‚‘zmysle dohodnutých ustanovení Zmluvy riadne a včas platit‘
nájomné a zálohové úhrady za služby spojené s nájniom, prípadne jel‘ vyůčtovanic,
‚láva sůhlas k tornu, aby si Prei‘ajimateľ po uplynuti výpovednej lehoty bez sůdneho
rozhodnutia prenajatý Predniet nájmu sprístupnil, a nei nachádzajůee sa v Mim
uskladnil na náklady Nájon‘cu Po dobu 2 mesiacov vo svojich skladových priestoroch.
V prlpad; že si Nájomca ved v tejto lehote nevyzdvihne, dáva súhlas k tornu, aby
Prenajfmatcľ uskladnené veci zlikvidoval bez nároku na akúkoľvek náhradu. Prípadné
Škody vzniknuté z titulu uskbadnenia resp. likvidácie ved máša v pinom rozsahu
Nájonica.

8. Nájomca dáva tiež Prenaj ímateľovi sůhlas k tornu, aby si bez súdneho rozhodnutia
sprlstupnit Predmet nájmu v pripade akéhokol‘vek skončenia nájmu, alt Nájomca tento
priestor dobrovoľne ncodovzdú PremijímatePovi.

Článek 8
Doručovanic

1. Zmluvné strany so dohodli, že akékoľvek písomnosti zo strany Prenajlmateľa alebo
N~omcu budú v píson‘nej podobe v slovenskom jazyku a považujů sa za riadne
podaně, doručeně abebo uskutočncné, alt sa doručia osobne, prostrednlctvom kuriéra,
doporučenej poštovej zásielky alebo zásiclky s doručenkou zmluvnej shine, ktorej sa
musí, alebo ktorej so sinic predložiť na adresu zmluvnej strany, ktorá je uvedená alto
adresa sídla alebo trvalého pobytu v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na toků adresu, ktorŮ
zmluvná strana oznámila prostredntctvom ptsomného oznámenia zmluvnej strana,
ktorá oznámenie predkladá, alebo požaduje.

2. Písornuosti sa považuj Ú za doručené aj vtedy, ak adresát tůto odmietol prevziaf. Za
deů doruěenia so vtcdy považuje daň odmietnutia prevzatia oznámenia adresátom. Ak
adresát nebol zastihnutý na adrese určenej na doručovanie a zásielku si do troch (3)
dní ad jej uloženia na pošte abebo odo díla oznámenia kuriérskej spoločnosti
o neůspešnom doručovaní nevyzdvihne, považuje sa posledný dell tejto lehoty za dell
doruČenia, i ked‘ sa adresát o uložení zásielky ajej obsahu nedozvedel.

7



člÚnok9
Z~verečné ustanovenia

1. Zniluva nadobúda p]atnosť dňoin podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zvcrcjncnia v súladc s ustanovením * 47a ods, 2 Občianskeho
zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením ~ Sa zákona
Č. 21 h2000 Z. z, u slobodnom prístupe k inúirmáciám a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskoršíeh predpisov.

2. Akékoľvek zmcny tejto Zmluvy, dodatky alebo prilohy k tejto Zmluve musia byt‘
vyhotovené výluěne v písomnej forme a podpísané zmluvnýnii stranami.

3. Práva a povinnosti upravené touto Zmluvou su nadia prístušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, zákona č. 116/1990 Zli. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v zncní neskoršich predpisov a ostatrými všeobecne platnými a závúznými
právnymi predpismi.

4. V prípade ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zinluvy ukáže alebo neskór stane
neplatným, neúčinným abbo neaplikovateľným, platnost‘ a vykonatel‘nost‘ ostatných
ustanoveni tejto Zmluvy zostáva nedotknutá, platná a účinná. Zmluvné strany sa
zavLizujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné
ustanovenie novým ustanovenim. ktoné zodpovedú póvodne zamýšľanérnu účelu
neplatného abebo neúčinného abebo neaplikovatcl‘ného ustanovenia, a to v lehote
tridsiatieh (30) cmi odo dňa doručenia výzvy jednej ztnluvnej strany druhej zmluvnej
strane.

5. Neoddeliicľnou sučustou tejto /iii] U‘ V sÚ : ĺ —

- príloha Č. 1 - VÝpis z uzncseni zo zasadnutia Miestneho
zastupitelstva mestskej časti Bratislava — Nové Mesto konaného
dfía l4.04,20b;

— príloha Č. 2 — situačný nákres;
- priloha Č. 3 - výpočtový list.

6. Zmluva je vy1iotoven:~ piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tn (3) rovnopisy obdrži
Prenajimateľ a ‚ive (2) rovnopi~y Nájomea.

7. Zmluvně strany, ako účastníci právncho úkonu vyhlasujú, že tůto Zmluvu uzatvorili
sbobodne a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadnc nevýhodných podmienok
a súčasne, že prejavy vále každej za zmluvnýeh stran sú dostatočne určité,
zrozumiteľné a prostě omylu a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju viastnoručne
podpisuj ú.

22, 04. L015 17, 04. 2015
V l3ratislavc dňa V Bratislave dňa
Pnenajímatel‘: Nájomca:

Mgi Rudo)! Kus‘ v r PhDi Ei ika Ticha, PhD V r
ýtúro~ta riaditeľka
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Hálkova 11 administratívna budova
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VYPOCTOVY LIST
ubrady za nebvto‘r/ orlestor

A D R E S Ä ; Bratj.slava. MAlkova 11
DOM: 0729311 NESYT : N513

U Z I V A T E L : centrum včasnej lnter:enCie no lCD : 45744608
LegiOnárska 13 DIC :

63104 Sratis1av~
BANKA :

UCET :

SEOSOB PLATENIA P VARIABILITY SYMBOL : 3180070120
ClEm ZMLUVY /2015

MIESTNOSTI mIEBYTOVEHO PRIESTORU

NARDY PODLAH. CENA RYlfS. ROCNA VYRVE, KOSE. PESSOO.
PLOCHA UHEADA PLOCHA PLOCHA

rn2 Eur/fl72 S Eur rn2 rn2

kano.č.IIG«117 ‘74.08 21 2o0 1sss.~8 0.00 1.000 0.00

74.08 1555.58 0.00 0.00

[Eur) t‘~SACNA UHRADA DPH C E L K O M

~ A M. N A J O M 129.54 0.00 129.64
Teplo 100.30 0.00 100.00
Ohrev TUV 1-0.20- 0.00 10,00
Vo&;e z‘ stoone 16.36
Osvetlenle 50.00 0.00 50.00
Odvoz smeti 20.00 0.00 20.00
VyLaM 2.30 0.00 2.00
Upratovane 18.00 0.00 16.00
zraz,Voda 5.00 0.00 4.00

E L- M O M v Eur 353.00 10.00 350.00
Sk o~onverzr.y kur:; 30, 1160 Sk/Eur,~ 10544.10

D A T U M od 15/01/2015
DATUM IMENY 15/O4ĺ201~



MESTSKÁ ČÁSt BRATiSLAVA-NOVÉ MESTO

‘ tLI~j

VÝPIS Z UZNESBNÍ
z 3. zasadnulia

Miestneho zastupitei‘stva rnestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konarého dňa 14. aprila 20b

Miestne zastupitelstvo prerokovalo:

17. Návrh na prcnájom kaneeláric Č 416 a41 7v administratívnej budove nacIsádzajúc~ Sa na
1-Iálkoveš Č Ii v Bratislave na 4. poschodí pie Centrum včasncj intervencie Bratislava. no.
Uznesenie 3/17

Fo prerokovaní programu rniestne zasiupiíeľ‘~lvo prfjalo k bodorn Č. 1-25 uznesenia:

03/17 N4iestne zastupitel‘stvo
s ch v a ľ ‚ije
prenájom kaneelárskych priestorov - kancclárie Č 416 a 417 spolu o výiiiere 74.08 m2 nachádzajůcich
Sa V adn1inistratívnej budove na Hálkovej Č fl v Bratislave so súp. Č 2953 postavcncj na pozemku -

parcele registra “C KN Č 1273811 Ora sumu vo výške 21.00 Elm2 rodne pvc nezisková organizáciu -

Centrum včasnej intervencie Bratislava. no.. iČo: 45 744 688. ako prípad hodný osobitného zretel‘a
podia ust. ~ 9a ods. 9 písm. c) zákona Č 138/199 I Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov
z d&vodu. že oájomca Centrum včasnej intervencie Bratislava. ‚so, bude vykonávať čiamosC verejne
prospešnú pre obyvatel‘ov mestskcj časti Bratislava-Nové Mesto zah~ňajúcu najmä činnosť
zdravotná, sociálnu. školsko!edukačnú a bude absentujůcins spojivom medzi rodinou/rodičom.
pediatrom. fyzioterapeutoin, psyehológom, špeciálnyin/liečebným pedagógorn a sociálnyin
pracovníkom. pričom toto centrum včasnej intervencie budejediným centrom v Bratislavskom kraji.
ktorého cielorn bude včasná intervencia podporujúca prepojenie medzi odbornikmi. prostredníetvom
ktorej sit otvuria dvere k imptemeotácii nového systému priateľskému najmä vuči rodinám so
znevýhodoenými deťmi, ato počnúe od 01.05. 2015 naS ‘okov« spodmienkami:

a! nújomná zmluva bude nájomeom podpísaná v lehote do 10 dní od schválenia uznesenia V miestnom
zastupitet‘stve. V prípade. že nájomea nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do
uznesenia v miesWom zastupiteľstve. toto uznesenie stratí platnosť.

b nájomca Sa zavazuje, že na predmete nájmu vymení podlahy a vyma[‘uje.
c nájomca Sa mimo nájomného zavOzuje platíť za služby spojené s nájmom v plncj výške a v prípade

požadovaného parkovacieho miesta taktiež nájomné v plnej výške stanovencj cenovým výmeroni.

Správnosť Wpisu uznesetlia overená na Oddeleni organizačnom a evideneie obyvatelov Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 12.05.20 15.
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3 zasatlnutia Miestneho zastupitelstva nestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa 1401 2015

. he, pnpotntenok

lOdní od schválenia

Júlia Cer‘ et,ková. ‘t.

d Ú ca ujde lení a
t )rgan izačncho a cvídencíe ohy\ atelov
Miesinelto ůradu Bratislava — Nové Ntcsto



Z 2016 = 402

Dodatok Č. 1
k Nájomncj zmluve Č. 73/2015 zo dňa 22.04.2015

uzatvorenej podľa ust. 3 a nasi. zákona č. 116/1990 Zb1 o nájme a podnájme nebytových priestorov~
v znení neskorších predpisov a pÓdra~st. * 663 aiiast zá~ona & 40J1,9642b, Občianskeho zákonníka

v zneni neskorškb~pt~ap‘s&v cď‘U~ji~Z61‘&h~ ľ ‘

niedzt ‚iČastníknť‘~

Prenajímatel‘: Mestská časť Bratislava—Nové Mesto
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
sídlo. Junácka 1, 832 91 Bratsiava
iČo. 00603317
DIČ: 2020887385
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK8356000000001 800347015
vatiabilný symbol: 3180070120

(ďalej len „Prenajímatel“)

Nájomca: Centrum včasnej intervencie, n.o.
zastúpený PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditel‘ka
sídlo Legionárska 13, 831 04 Bratislava
1C0 45744688
DIČ: 2024177903
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Císlo účtu: SK1111000000002943464918

(d‘alej len „Nájoinca“)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spoločne aj ako „z,nluvné strany“)

Preambula

1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04.2015 Nájomnú zmluvu Č. 73/2015 (ďalej len
„Zmluva“).

2 V súlade s ustanovením článku 9 bod 2. Zmluvy, ako aj v súlade s uznesením
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 16/23 zo dňa
16.12.2016 (Príloha Č. 1), sa zmluvné strany vzájomne dohodli na uzatvorení tohto
dodatku.

Článok 1
Predmet a účel nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení predmetu nájmu podľa článku 1 bod 2. Zmluvy
o kancelársky priestor č. 419 na 5. nadzemnom podlaží v administratívnej budove so



súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku parc. Č. 12738/10 na Hálkovej ul. 11 (d‘alej len
„kancelária č• 4]9“). Z tohto dóvodu sa odo dňa účinnosti tohto dodatku mení Článok 1 bod
2. Zmluvy a znie:

„2. Prenajímateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenecháva
Nájomcovi do odplatného užívania na účel opísaný v bode 3. tohto Článku tejto
Zmluvy nebytové priestory — kancelárie Č. 416, Č. 417 ač. 419 nachádzajúce sa
v Stavbe, podl‘a priloženého situačného nákresu, ktorý tvorí prílohu Č. 2 k tejto
Zmluve, o celkovej výmere podlahovej plochy 89,16 m2 (podlahová plocha kancelárie
Č. 416 ač. 417 je 74,08 rn2, podlahová plocha kancelárie Č. 419 je 15,08 m2) (ďalej len
„Predmet nájmu“) a Nájomca sa zaväzuje platif Prenajímatel‘ovi za užívanie
Predmetu nájmu riadne a včas nájomné a úhrady za služby spojené s nájmom (teplo,
ohrev teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, osvetlenie, odvoz smetí, výťah,
upratovanie a zrážková voda) podľa dánku 3 tejto Zmluvy.“

Článok 2
Doba nájmu

Nájom, ktorý vznikne na základe tohto dodatku sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti
tohto dodatku do 15.04.2020.

Článok 3
Výška nájoniného a úhrady za služby spojeného s nájmom

V zmysle rozšíreného predmetu nájmu sa Článok 3 Zmluvy mení a dopÍňa nasledovne:

a) bod 1. znie:

„Výška Nájomného za Predmet nájmu predstavuje sumu 2 1,00 €/m2/rok, ročná platba
nájomného je spolu vo výške 1.872,36 € (slovom; tisícosemstosedemdesiatdva eur
a tridsaťšesť centov)i‘

b) bod 2., veta prvá, znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomné bude Nájomca ulirádzaf mesačne vopred,
priČom výška každej mesačnej splátky je 156,03 € (slovom: stopäfdesiatšesť eur a tn
centy).

c) bod 4., veta prvá, znie:

„Úhrady za služby spojené s nájmom bude nájomca uhrádzaf formou zálohových
platieb mesaČne, a to vo výške 263,97 € (slovom: dvestošesfdesiattni eur
a deväťdesiatsedem centov), a to na základe výpočtového listu, ktorý tvorí
prílohu Č. 2 tohto Dodatku a nahrádza prílohu Č. 3 Zmluvy.

d) vkladá sa nový bod 10., ktorý znie:



„Nájomca sa zaväzuje navýšit‘ kauciu zloženú na účet Prenajímateľa podľa bodu 9.
tohto článku v súlade so zvýšením mesačného nájomného o sumu 26,39 €‚ čiže na
celkovú sumu 156,03 €‚ a to v lehote 10 dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku č. 1.

Článok 4
Odovzdanie a prevzatie kancelárie Č. 419

K fyzickému odovzdaniu kancelárie Č. 419 dójde najneskór do piatich (5)
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

2. Zmluvné strany sú povinné do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti tohto
dodatku vyhotovit‘ písomný protokol, v ktorom bude zachytený stav meračov
energií tam sa nachádzajúcich ako aj príslušná fotodokumentácia.

Článok 5
Užívanie Predmetu nájmu

Vzhľadom na žiadosf nájomcu o vykonanie úprav v kancelárii Č. 419 sa za bod 5.
článku 5 Zmluvy vkladajú nové body 6. a ‘7., ktoré znejú:

„6, Prenajímateľ súhlasí, aby nájomca vykonal v kancelárii Č. 419 tieto úpravy:

. vymaľovanie stien,

. osadenie ukončovacích líšt na podlahové linoleum,

. vymaľovanie okolia umývadla umývateľným náterom,

pričom nájomca sa zaväzuje, že tieto úpravy vykoná v lehote 30 dní odo dňa
účinnosti Dodatku. V prípade, že v stanovenej lehote Nájomca nevykoná tieto
úpravy, tento súhlas v plnom rozsahu zaniká.

‘7. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade narušenia stien v Predmete nájmu (vřtaním,
prípadne mým poškodením), uvedie steny Po skončení nájmu do pövodného,
nepoškodeného stavu.“

2. Póvodné body 6. - 17. článku 5 sa označujú ako body 8. -19.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva nezmenená.

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tn (3) rovnopisy
obdrží Prenajímatel‘ a dva (2) rovnopisy Nájomca.

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 účinnosť dňa 01.01.2017 avšak
súčasne až po jeho zverejnení v súlade s ustanovením * Sa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ustanovením *47a zákona číslo
40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

V Bratislave dňa 21.12.2016 V Bratislave dňa 22.12.2016

za prenajímatel‘a: za nájomcu;
Mgr. Rudolf Kusý, starosta, v. r. PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditel‘ka, v. r.
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z UZNESENÍ
z 16. zasadn Ut!«

Miestneho zastupiteľstva niestskej Časti Bratislava-Nové Mesto
kainit dňa 16. &uiubn‘ 2016

Miesine zastupiteľstvo prerokovalo:
26, Návrh na prenájom kanceiárie Č 419 na 4. pos hodí ~dinjnistrativnej budovy na Flálkovcj ul.

v Bratislave pro CentnLm včasnej inIervcn~iC Bratislava, ito.
Uznesenie 16/23

Po prorokovaní programu rokovama nuestne zastupitelstvo prijalo 1‘ bodom & 1-43
nasledovné uznescnia :
16123 Miestne zastupitePstvo

s C ii Vii 1‘ u ‚j C

prenájom kancelárie Č. 419, o «more 15,08 ať na 4 posebodi adininistrativnei budo‘y na
1Iálkovej ul. Ii v Bratisla‘e so súpi nyin ~l lom 2953 postavLnei na pozemku registra „C“
KN pare-c 12738/10
; na dobu určitu, do 15 04 2O~0
: 1 re nensko‘ ti or~amzótitu Centrum vča nej Interycacie Bratislava, ao., so sídloin
1. ‚gioa r ha 13, 831 04 Brati lava
‚ akt pnp id Ii din obitnd o 7wtLl ~ podia ~ Qi ods. 9 písm c~ L4kona 138/199! Zb.
‚‘ ‘iajctk ob i ‚ ‚n~ní n‘~ koť b predpi ov ~jj~y2du‘ že:
. naj mc L ‚‚kond‘ a vet ejnt prospe nu Unno ť najrnh pro ohy‘ atol yv mestsbei Časti

Br ti Ia‘a-Now Mesto ‚ahunjúOu najmä ělnnosť zdravotná, boCíálnU, školsko/edukačnú
km áva Činno ti podporujuc‘ pit‘pOJeDie medzi odboraíkmi a rodinami so

zn ~‚yhodnenýn1i det‘mi;
. najomea, vzhľadon1 na ninozstvo rodin, ktorýtn Po kytuje pomoc, rozširuje svoju Činnost‘

o sluzby ďalsíeh specializo‘allýeh poradcov alerap Uto“ a ‚uvedeného dÓvodu ‚znikla
potrcba ros niť prie~toiy udal in kanceláriu ku kanoelánán1 Č. 416 aČ. 4!?, ktoie má
nújornca uz prtn‘ijatč na základe Najomn‘j zrniti‘ y . 73 201 5

: za nájoniné ‚O vyške: 21,— Elm2! rok
; za podmienok: dodatok Č. I k n~jonrnej zmluvo Ď. 73/2015 bude nájomcom podpísaný V
lehoto 15 dní odo dňa ~ehválenia uznesenia v mi tnotn za titpitelstve; v pripade, ak dodatok
Č. I nebude nájomcoin v w edenej lehoto podp( any~ uzmi oni tita platriosť
‘ bez prtpOlfl~CflOk

I ilasovetiüe Za IS
O ‚Ii Rud ~ I‘u )

Ldr)aii ~a O sta« ~t«

Správnosť výpisu uznesenia overenä na Oddeleni or~aniza amp a tvídenc~e ohyvateľov Miestneho
oradu Bratislava-Nové Mesto dňa 21.12.2016.

I r nt oddelenia
‘ j~ oh .a~ den idob M lov
I tO ‘I ur.~ u Br It h%‘e-i\O‘ tele
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VÝPOČTOVÝ LIST
úhrady za nebytový priestor

A D R E S A : Bratislava, Hálkova 11
DON : 0729011 NEBYT : N513

U Ž Í V A T E Ľ : Centrum vČasnej intervencie iČÓ : 45744688
Legionárska 13 DIČ : 2024177903

Oprav.osoba: PhDr.Erika Tichá riaditel‘ka Banka : Tatra banka a.s.
ÚČet : SK1111000000002943464918

Spósob platenia : P Variabilný symbol : 3180070120
Cislo zmluvy : 73/2015

ÚDAJE O NEBYTOVOM OBJEKTE .

Vykurovanie : ustredne kurenie Počet osób : 4
Dodávka TÚV : kup. - centr.pripr.

MIESTNOSTI NEBYTOVÉHO PRIESTORU

Názov Podlah. Cena ivýš. Ročná Vykur. Koef. Prepoč.
plocha úhrada plocha plocha

m2 Eur/m2 Eur m2 m2

kanc.Č.416-4l7 74.08 21.00 0.00 1555.68 0.00 1.000 0.00
kanc.č.419 15.08 21.00 0.00 316.68 0.00 1.000 0.00

89.16 1872.36 0.00 0.00

vEur MESAČNÁ ÚHRTWA DPH CELKOM

ZÁK. N Á JO M 156.03 0.00 156.03
Teplo 121.00 0.00 121.00
Ohrev TTJV 10.00 0.00 10.00
Vodné a stočné 16.97 0.00 16.97
Osvetlenie 61.00 0.00 61.00
Odpad 25.00 0.00 25.00
Výtah 3.00 0.00 3.00
Zaloha za uprat 22.00 0.00 22.00
Zraz.voda ‚ 5.00 0.00 5.00

C E L K O M v Eur 420.00 0.00 420.00

D Á T U N od 15/04/2015 Zmluva na dobu do 15/04/2020
DÁTUM ZMEI‘TY olĺolĺ2ol7

ME~FSKÁ ČASÝ BRATISLAVA- NOLA WS‘íO
Miestny úr‘ad E3raUsiav~

L ~3? 9~ Rr.~HÝ~~p,

-33- ‘


