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NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 73/2015
uzatvorcná podľa ust. * 3 a nasl. zákona . 116/1990 Zb. o najme u podnájme nebytových priestorov v znenl

neskoršich predpisov a podľa ust. * 663 u naL zákona Č. 40/1964 Zb. ObČianskeho zákonnfka
v znenl neskoršlch predptov ľiikj hm „ Z,nh,vcť) medzi účastntkrni:

Prenajímateľ: Mestská Čast‘ Bratislava — Nové Mesto
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Sídlo: Junácka 1. 832 9 Bratislava
ičo: 00603317
DIČ: 2020887385
Barikové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

ľ Číslo účtu: SK8356000000001800347015
Variabitný symbol: 31 80070120
(‘dolej len „ Prenajíinažeľ)

Nájomca: Centrum včasnej ititervencic Bratislava, n. o.
Zastúpený: PhDr. Erika Tichá, riaditeľka
Sídlo: Legionárska 13, 83 1 04 Bratislava
Ičo: 45 744 68$
DIČ: 2024177903
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SKl 111000000002943464918
(dolej len „ Nájornca )

(Prenajímoiet a N4jnnica 1 (XO spolvčne ut‘ádzani w tVo. In/uvné Irarn“)

článok L
Predmct a účel nájmu

1. Prenajímateľ vyhlasuje, že má v správc nehnuteľnosť v k. ú. Nové Mesto, obec
Bratislava 1(1 — Nové Me5to, okres Bratislava 111, cvidovanú v katastri nchnuteľnostf
Správou katastra pre hlavně mesto SR Bratislavu na LV Č. 31; ato stavbu —

administratívna budova so súpisnýrn Čisloni 2953 postavená na pozemku registra „C“
KN parcele Č. 12738/10 — administratívna budova na l-lúlkovej ulici v Bratislave
c‘dzleJ len „Stavba“).

2. Prenajímateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenecháva
Nájomcovi do odplatného už(vania na účel opisaný v bode 3. tohto článku tejto
Zmluvy nebytové pricstory — kinceláric Č. 416 a Č. 417 nachúdzajúce sa vStavbe,
podľa priloženého situačněho ntkresu. kwrý tvoii prílohu Č. 2 k tejto Zmluve, o
cclkovcj výmerc podlahovcj plochy 74,08 ni2 (d-ilej in ‚Pednw; nájinzť‘,) a
Nájomca sa zavüzujc platit‘ Prcnajimat.el‘ovi za uívanie Predrnetu 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 zrážková voda) podl‘a
Článku 3 tejto Zmluvy.

3. Účelom nájmu je vykonvanie vcrejnoprospešnýeh činnosti najml v prospech
obyvatel‘ov mestskej časti Biatish‘y — Nové Mesto, k[oré spočívajú najmu v činnosti
zdravotnej, sociálnej, školsko‘eclukačncj, pričom bude plnit‘ v prvom rade činnosti



podporujúce prepojelľie medzi odborníkmi v jednotlivých oblastiach a rodinám so
znevýhodnenýrni dcťmi.

4. Nájomca je oprávnený a súčasrie aj povinný uživať Prcdmet nájmu výlučne pre svoje
potrcby t v súlack s účdorn nájmu pndľa tejto Zrn lovy, a to spösobom a v rozsahu
stanovcnom V (ejtO Zrnluve.

5. Nájomca je oprávnený primcuane používat‘ chodby, schodištia a toalety určeně pre
verejnost‘ (ďalej Len „spo/očnd priĽsloly‘). V tejto súvislosti je nájomca povinný
v spoločných priestoroch dodržiavať čistotu a poriadok.

6. Nájornca prehlasuje, že bol oboznámcný s Predmetom nájmu a prcberá ho v stave
v akom sa nachádza. bez výhrad.

7, Nájomné podl‘a tejlo Zrnluvy bob schválené na 3. zasadnutí Miestneho zastupitel‘stva
mestskej časU Bratislava — Nové Mesto Uznesením Č zo dňa
14.04.2015 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, ktorě tvorí

prílohu Č. 1 tejto Zmluvv.

Článok 2
l)obu nájmu

1. Nájorn, ktorý vznikne na základe Lejto Zrnluvy sa uzatvára na dobu urČitů od
15.04.2015 do 15.04.2020.J

člúnuk 3
Výška nájoimiého a úhrady za služby spojené s nájmom

1. Výška Nájornného za Predmet nájmu predstavuje sumu 21)00,- €/m2/rok. RoČná
platba nájoznného je vo výškc I 555,68 € ( slovom: jednotisícpiťstopát‘desiatpäť
EUR 68/100

2. Zmluvné strany sn dohodli, že nájomnd bude Nájomca uhrádza mesačne vopred,
pričom výška každej mesačnej splátky 129,64 € (slovom: jcdnostodvadsaťdeväť
EUR 64/100). Mesačná úhrada nájomného je splatná vždy do 5. dňa príslušného
mesiaca. Pomerná časť prvého nájomného bude splatná v lehote 10 dni odo dňa
účinnosti tejto zmluvy.

3. Prenajímatel‘ si vyhradzujc ii‘o ‚jednostranného zvýšenia nájomného formou
písornného oznúmenia o yvýní nájemného za Prcclrnet nájmu v závislosti od úrovne
infhlcie jdenkrůL run Ná,jornn platné k 31 .clccernbru bežného roka sa zvýši
o micru inflácie oficiálne vvhlásenů Statistickým úLadorn SR, ato od 01.januára
nasledujúceho roka.

4. ůhrady za služby spojené s nájmom bude ziájonica uhrádzat‘ formou. zálohových
platieb mesačnc, u to vo výško 220,36 € (slovom: dvestodvadsať EUR 36/100), ato
na základe výpočtového listu, ktor‘ Ivon prílohu Č. 3 tejto Zmluvy. MesaČná
zálohová platba je splatná vždy spolu se splatným nújornnýrn podl‘a bodu 2 tohto
ustanovenia Zmluvy. Prvá úhrada zálohovej platby je splatná v Idiote splatnosti
pomernej časti prvého nájornného podia bodu 2 tohto Článku Zmluvy.



5. Zálohové úhrady za služby spojené s nňjmorn hudú zúčtované každoročnc vždy do
01.06. nasledujúccho knlendůi‘nliu wku. Nakol‘ko Predmct nájmu nic je opatrený
meračmi, vyúčtovanie sa vykoná na základe pomerného prepočtu stavu príslušného
meracieho zariadcnia podľa cclkovej podlahovej plochy Predmctu nájmu k celkovej
prcnajaej podlahovej ploehe Stavby. Prípadné prepln[ky budů nájomcovi vrátené na
jeho účet uvedený v záhlaví tejto 7mluVy. Pripadné nedoplatky je nájomca povinný
uhradit‘ prcnajímateľovi na základe ním vvstavcnej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní
odo dňa jej doručenia nájomcovi.

6. Prenajímatel‘ si vyhradzuje právo zvýšenia zálohovej úhrady za služby spojené s
nájmorn formou jednostranného pisomného vyblásenia Prenajímateľa, ktorej výška
bude závisieť od plamého cenníka dodťtvaieľov sieťových odvetví, resp. poskytovatel‘a
služby.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájornné,, ako aj úhrada za služby spojené s nájmom
budú zo strany nájomcu platené po1očne na účet Prenajimatel‘a uvedený v záhlaví
tejto zmluvy v lehotách uvedených v tomto článku Zmluvy, s uvedením variabilného
symbolu 31800700120, Za dcň úhrady nújomného a úhrady za služby spojené s
nájmom sa považuje dei, kedy bulo plncnie v plnej výške pripisané na účet
Prenaj ímatel‘a.

8. Ak Nájomca neuhradí v stanovcncj lehote nájomn u úhrady za služby spojené
s nájmom, prfpadne ich vvúčtovanie je povinný zaplatit‘ Prcnajimateľovi zákonný úrok
z omeškania.

9. Nájomca za zavázuje v lchotc 10 dní odo dňa účinnosti tcjto zmluvy, zložíť na účet
Prenajímateľa, kauciii vo výške jediiého iuesačnčho nájomného, t. j. vo výške
129,64 E, ako zábezpeku pre prípad poškoclcnia Predmcw nájmu, prípadne ak sa
Nájomca dostane clo omekania s platenim nájomniho a úhrad za služby spojené
s riájmom, alcbo tieto neuhradí vóbec. Kaucia bude po odčítaní pripadných nárokov
Prenajímatel‘a vrátená Nájomcovi do 30 dní odo dňa ukončenia tejto Zmluvy.

čhmnok 4
Odovztlanic a prevzntic Prcdnictu nájmu

1. K fyzickému odovzdaniu a pre\?utiu Predmet nájmu cló jde najneskór do piatich (5)
pracovných dní odo clňa nadobudnutiu účinnosti tejto Zniluvy.

2. Zmluvné strany sú povinné do piatich (5) pracovných dni odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy vyhotovit‘ pisomm“ Protokol. v ktorom bude zachytený stav meračov energií
tam sa nachádzajúcich, ako aj prísluná fotodokumentácia.

3. Prenajírnateľ vyhlasuje, že na Predmete nmu sa nevyskytujů žiadne právne ani
faktické vady, ktoré. by akýmkúľvek spčsobom bránili uživaniu Predmetu nájmu na
dohodnutý účel.

Článok 5
Užívanie Prcdmetu nájmu

1. Nájornca je povinný v prciiajatých pi‘icstoroch zabezpečit‘ plnenie všetkých povinností
vyplývajůcich zo zákona č. 3 14‘2001 Z. z. o ochrane prcci požiarmi. Nájomca
zodpovedá aj za bezpečnost‘ a ochranu zdravia pri práci v plnom rozsahu podľa
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prisluŠných precipisov. Porušeni lcjto povinnosti zo strany Nájomcu oprávňuje
Prenajímatcl‘a k odsúpenic od Zmluvy.

2. Nájomca je povinný vykónávať pravidelné kontroly a rcvízie svojich elektrických

spotrehi Čov n zarindení nainštalovaných a používaných v prenaj atých priestoroch
v ztnysle prúvnych predpisov platných v SR a STN 331610 v stanovených terminoch,
uvedených v citovnncj STN. Nájomca je povinný na základe požiadavky povereného
pracovníka prenají.matel‘a preclložií zápis alebo k6piu zápisu z týehto kontrol,
odborných prehliadok a odborných skúšok alebo revizii.

3. Nájomca sa zaväzuje spristupnit‘ Predmet nájmu Prenajímatel‘ovi v zmysie článku 6
bodu 2 tejto Zmluvy. Pre pripad hroziacej Škody, pričom postačí aj podozrenie z
hroziacej Škody, má Prenajiniatel‘ právo vstupu do Predmctu nájmu, o čom

bezodkladne informuje Nájomcu. Za týmto účelom bude mat‘ Prcnajírnatel‘ jedno

vyhotovenie kľúčov, ktorú bude uložené v zapečatenej obálke.

4. Všetky úpravy a zmcny urobené na Fredmcte nájmu sů pripustné len na základe
(J prcdchádzaj úceho pisomné ho súh lasu Prmaj.imatel‘a.

5. Prcnajírnateľ súhlasí, aby nájomca na Predmete nájmu vykonal tieto úpravy;
• vymal‘ovanic stien.
• výmena podláh,

pričom tento súhlas platí výlučne do 90 dni odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
V prlpade, ak v stanovenej lehote Nňjomca nevykoná úpravy Predmetu nájmu, tento
súhtas v plnorn rozsahu zaniká.

6. Nůjomca bude v plnom rozsahu znáša‘ ‘šetky náklady vyplývajůce zo zmien na
Predrnete nájmu. o ktoré požiadal, ako aj všetky výdavky na povolenie takýchto
zmien, čo potvrdzuje svojiin výslovným súhlasom, poclpisom na tcjto Zrnluve,

7. Nájomca nic je oprvncný požadovat‘ zľavu na nájomnom v súvislosti s vykonanými
úpravami podl‘a bodu 5 tohto ustanovenia Zmluvy; keďže Predmet nájmu je mu zo
strany Prenajimatei‘a prcneehaný do uívania už so zníženým nújomným v porovnaní
s nebytovými priestorir nachdajúeiini sa v Stavbe,

U
8. Nájomca so znenim bochi 7 iohto utanuvenia Zmlu súhlasí v plnom rozsahu,

pričom výslovnc deklaruje, voči tomuto zneniu nemá žiadne námietky ani
pripomienky a takto naformulované znenic je pine v súlade s informáciami, ktoré sú
mu známe, a ktoré sú zároveii aj verejne dostupné na webovom sídle Prenajímateľa.

9. Pokial‘ Nújomca vykoná akékoľvck ďalšic úpravy na Predmete nájmu, na ktorč mu
Prenajímateľ uclelí predchádzajúci písomný súhlas, Nájomca vyhlasuje, že tieto
investícic nebude po ukončení Lcjto Zmlu‘y požadovať spiI.‘, a to bez ohVadu na tú
skutočnost, či investicie zo strany Nájomcu budú dočasrtc/trvale zhodnocovat‘
Predrnet nájmu, resp. investície budů trvalo zhodnocovat‘ Stavbu. Nájomca podpisom
tejto Nájornnej zmluv)‘ výslovne deklaruje, že s obsahom tohto ustanovenia Zmluvy
súhlasí, na jeho znenie hol zo strany Prenajimateľa osobitne upozornení a voČi jeho
zneniu nemá žiadne námictky ani pripornienky.

10. Nájornca iodpi la za ‘ il... kud kt:e yriknu v illedku a]eho v súvislosti so
zmnarni, ztko aj so atn1uwuLi inriosťou Nájomcu. na lredmete nájmu uskutočnenými
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Nájomeom, alebo uskuiočncnými m‘.1‘mi osobami v jeho mene; resp. tretimi osobami,
ktorým Nájorna umožnil stup do Preclmctu nájmu.

11. Nájomca zodpoveclá za všetky škody, ktoré vzniknú v dösledku alebo v súvislosti so
zmenarni, ako aj so samotnou činnosťou. Nájonicu, na Predmete nájmu uskutočnenými
Nájomcom, alcbo uskutočneriými mými osobami v jeho mono; resp. trefími osobami,
ktorým Nájornca umožnil vstup clo Predmelu nájmu.

12. Nájomca je povinný na svoje náklady vykonávat‘ drobné opravy a vykonávat‘ bežriú
údržbu Predmetu nájmu. Za drobné opravy a bežnů údržbu sa považujú opravy a
údržba Predmetu nájmu pociľa ustanovcnia 5 a * 6 nariaclenia vlády Č. 87/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskebo zákonníka. Ak sa Nájomca
nepostará o včasné vykonanie drobných opráv n bcžnú údržbu Predmetu nájmu, má
PrcnajímateF právo tak urobiť sám alebo prostredníctvom inej poverenej osoby a
požadovat‘ od Nájorncu náhradu primerane a účelnu vynaložených náklaclov.

13. Nájomcajc povinný Predmc nájmu na svoje náklady udržiavnť v stave spösobilorn na
dohovorené uživanie a účel a je povinný uhrádzať ‘šetky náklady spojené s obvyklým
udržiavaním.

14. Opravy a údržbu voci, umiestnoných v Predmete nájmu, ktoré sú vo vlastníctve
Nájomcu, vykonávn Nájomca na svoje náklady.

15. Nájomca je povinný odstrúniť všciky závady a škody v/na Predmete nájmu alebo na
bytovom dome, ktoré spósobil Mjoinca. jeho zástupcovia, zamestnanci, klienti,
splnornocncnci abbo pozvané osoby; ak sa tak nestane, má Prenajírnateľ právo
závady a poŠkodenia odsirániť a požadovat‘ úd Nájomcu náhradu účelno a
preukázaleľne vynaložených mikhidov.

16. Nájomca zodpovedá za všctk škody. ktoré, vina Pwdmete nájmu abbo v/na Stavbe,
v ktorej sa Predmet nájmu nacbádza, spsobil on sám, jeho zástupcovia, zamestnanci,
zákazníci, spin ornocnenci abebo pozvaně osoby.

17. Nájnmca zodpovedá i .‘a škncly vyvo)an v clósledku nesprávneho a]ebo
neoprávneného použitia Spobočných časti a spobočných zariadení a príslušenstva
Stavby, ako aj technobogick5ch zariadeni a časti nachádzajůcich sa v/na Stavbo alebo
Predmete nájmu, akými sú najnia inŠialácic určené na dodávky vody, ako kanalizácia,
na osvetienie, na dodávku elektrickej energie, kúrenia a sanitárne inštalácie,
Nájorncom, jeho zástupcami, zarnestnancami, zákazníkmi, splnomocnencami abbo
pozvanými osobami.

Článuk 6
i‘ráva a poi innosti zmluvných strán

1. Prenajímatcľ je povinný odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu v stave sp6sobibom na
dohodnuté užívanie, zabezpečit‘ riadne plnenie služieb spojených s nájom.

2. Pronajímatel‘ je oprávnený uskutočínvať kontroly v Predmete nájmu a za týmto
účelem vstupovať do l‘rdmL‘uI nájmu. a tu na základe predchádzajúcej osobitnej
dohody zm]uvn‘ch suún. pi‘ičm Nňjomea it povinny umožnit‘ túto kontrolu
bezodkladne, najncskir ‘. kliute 2 dni udu dfia pužiadania zo strany
Prenajírnateľa.
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3. Prcnajímatcľ je oprávncný po dobu trvanša námu vykonávať stavebné zása1y a
stavebné úpravy Predmtu nájmu akbo areálu nevyhnutné pre nudnu údržbu,
prevádzku a využitie Prcdnictu nájmu alcbo areálu, ako aj všetky stavebné zásahy a
stavebné úpravy nevyhnutné pre zabrúncnic vzniku škód alebo prc odstránenie týchto
šköd.

4. Prenajímatef je uprivnný p!nomowiiť tretiu osobu nu poskytovanie dohodnutých
služicb spojenýli s nájmoni. aha j na výkon vetkých práv a povinnosti
Prenaj írnateVa.

5. Nájomca je povinný uživať Prcdmet nájmu výluČne pre svoje potreby, na dohodnutý
Wc! nájmu v sú!ade s platnými právnymi predpismi a ustanoveniami tejto Zrnluvy.

6. Nájomca je povinný počínat‘ si V Prcdmctc nájmu tak, aby zjeho činnosti nevznikali
Škody a súčasnc hroziace Škody odvrncať.

7. Pokial‘ o to Nájomca požiadal, je Nájornca oprávnený využivať/používat‘ poŠtovů
schránku, ktorú mu určí Prcnujímateľ pri prevzai Predrnetu nájmu.

8. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý toho, že areál kde sa nachůdza Stavba je
prístupný tretírn osobám.

9. Nájomca nic ie opiávnený dat‘ Predmet nájmu do užívania, podnájmu alebo
výpožičky tretej osobc. V pripaclc porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný
zaplatit‘ zmluvnú pokuW vo výške 200.00 €. čím nic je dotknuté právo prcnajímatel‘a
ukončit‘ Zmluvu v súladc $ Clánkom 7 bodom 1 .2.. Porušenie tohto ustanovenia sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

10. Nájomca nic je oprdvnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči l‘renajírnatel‘ovi na
tretiu osobu.

11. Nájomca ako aj jeho zamesuianci je/sú povinný/í dodržiavať prevádzkový poriadok
areálu.

C
Článok 7

Skončeriie nájmu

1. Nájom podľa tejto Zmluvy končí;
1.1. uplynutím času. na ktorý bol dojednaný;
1.2. dohodou zmluvnÝch strán;
1.3. písomnou výpoveďou zo strany Prenajímateľn;
I .4. písomnou výpovcďou za strany Nájomcu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, .c Zmluvu moŽno vypovedat‘ v trojrnesačnej výpovednej
lehote, ktorá začne plynůt‘ prvým dňom nasledujúceho mesiaca, kedy bola výpoved‘
doručená druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany sú viazané výjovednými dóvodmi podľa ustanovenia 9 ods. 2
zákona Č. 116/1 990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíeh
predpisov — na stranu Prcnajimucľa; a ocJľa ustanovenia 9 ods. 3 zákona
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Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni neskorších
predpisov — na strane — na stranc Nájomcu.

4. Prenajírnateľ je oprávnený od Zmluvy okamžitc odstipit‘ jednostranným právnyrn
úkonom podľa ust. 67‘) flhčianskeho ?ňkonnika v zncni neskorších preclpisov, najmu
ak Nájomcn vykonal sta ebné ĺůsuhy v/na Predmete nájmu alebo areáli bez
predehádi.ajúceliu píuiiméhu sůhlasu lrcnajímateľa abbo v rozpore s touto Zmluvou
(podstatné porušenie tejto Zrn luvy).

5. Skončením nájmu podľa tejto Zrnluvy nic je dotknutá povinnost‘ Nájomcu zaplatit‘
pomernú Časť ročného Nújomného. zibohové platby za služby spojené s nájmom, ako
aj právo Prenajinatcľa na náhradu Škody a zrnluvnc dohodnuté sankcie (zmluvnú
pokutu a úroky z omeškania).

6. Nájomca sa zavLizuje vrátiť Predmet nájmu Prenajiniatel‘ovi ku dfiu skončenia nájmu
riadne vyprataný a uprataný, s prihliadnuüm na obvyklé opotrebenie.

7. Ak Nájornca nebude v zrnysle dohodnwých ustanovení Zmluvy riadne a včas platit‘
nájomné a zálohová úhrady za služby spojené s nájmorn, prípadne ich vyúčtovanie,
dáva súhbas k tornu, aby si Prenajímatel‘ po uplynuti výpovednej lehoty bez súdneho
rozhodnutia prenajatý Predrnet nájmu spristupnil, a veci nachádzajúce sa v ňom
uskladnil na náklady Nájomcu po dobLi 2 mesiacov vo svojich skladových priestoroch.
V pripade, že si Nájomca ‘eci v tcjto leholc nevyzdvihne, dáva súhlas k tornu, aby
Prenajímatel‘ uskladnené veci zlikvidoval bez nároku na akúkoľvek náhradu. Pripadné
Škody vzniknuté z titulu uskladncnia resp. likvidácie ‘eci znáša v plnom rozsahu
Nájomca.

8. Nájornca dáva tiež Prcnajímatel1ovi sáhlas k tornu, aby si bez súdneho rozhodnutia
sprístupnil Prcdrnet nájmu v prípade akébokoľvek skončenia nájmu, ak Nájornca tento
pricstor dobrovol‘ne neodovzdá Prenaj irnateľovi.

člá nok 8
Doručovanie

1. Zrnluvně strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti zo strany Prenajímateľa alebo
Nájomcu budú v pisomnej podobc v slovenskom jazyku a považujú sa za riadne
podané, doručené abebo uskutočnené. ak sa doručía osobnc, prostrednictvom kuriéra,
doporučenej poŠtovej zňsiclky aleho zásielky s doručenkou zrnluvnej strane, ktorej sa
musí, aleho kiorej sa srnie predložiť na adresu zmluvnej strany, ktorá je uvedená ako
adresa sídla alebo trvalého pobytu v záhlaví tejlo Zmluvy, resp. na takú adresu, ktorú
zmluvná strana oznámila prostreclnictvom písomného oznárnenia zrnluvnej stran;
ktorá oznárnenie predkladá. abebo požaduje.

2. Písomnosti sa považujú za doručené. aj vtedy, ak adresát táto odmietol prevziat‘. Za
deň doručenia sa ‘tedy považuje cleň odmietnutia prevzatia oznámenia adresátom. Ak
adresát nebol zastihnutý na adn. určenej na cloručovanie a zásielku si do troch (3)
dni od jej uloženin na pnte alcho odo clia oznárnenia kuriérskej spobočnosti
o neůspešnom doručovaní nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň
doručenia, i ked‘ sa adresát o uložení zásielky ajcj obsahu nedozvedel.

•1



Článok 9
Záverené ustanovenin

L Zmluva nadobúda pIatnoť c1iom podpisu zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcirn po dril Lvrjncnia v súlndc s ustanovením 47a ods. 2 Občianskeho
zákonník v ncni neskoršich predpisov v pvjeni s ustanovením Sa zákona
Č. 211/2000 Z. . o slobodnorn pristupe k informáeiám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršícli predpisov.

2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy, dodatky alebo prílohy k tejto Zmluve musia byť
vyhotovené výlučne v pisomnej íorme a pudpisané zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti neupravená Waw Zmluvou sa nadia pnislušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonnika. zákona č. I 1611990 Zh. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskoršich predpisov a ostatnými všeobecne platnými a záväznými
právnymi predpisrni.

4. V prípade ak sa niektoné z ustano\‘eni tejto Zrnluvy ukáže alebo neskór stane
neplatným. neúčinným iI.2bo ti tplikovateľn‘m. platnosť u vvkonatel‘nost‘ ostatných
ustanovení tcjtu Zmlu ustáva nedotkiutti. platná a účinná. Zmluvné strany sa
zavüzujů dohodou nahracliť neplatně a]cbo neúčinně alebo neaplikovateľné
ustanovenie novým ustanovenini, kloně zod povedá póvodne zamýšľanému účelu
neplatného alebo neúčinného nlcho neaplikovatel‘ného ustanovenia, a to v lehote
tridsiatich (30) dní odo dňa doručeniu výzvy jednej zmluvncj strany druhej zmluvncj
strane.

5. Neoddeliteľrtou sú iťuu tejtu Zm]u y su.
- príloha Č. 1 - Výpis z uzncscni za zasadnutia Miestneho

zastupiieľstva mestskej časti Bratislava — Nové Mesto konaného
dňa 14.04.2015;

- príloha Č. 2 - siwačný nákres:
- príloha Č. 3 - výpočtový list.

6. Zmluva je vyhotovcni v piatich 13) rovnopisoch, z ktorých tni (3) rovnopisy obdrží
Prenajímateľ a de (2) rovnopisy Nájomca.

7. Zmluvné strany. aku účastníci prúvneho úkonu vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili
slobodne a vážne, že neboln tiza rctá v ticsni ani za nápadne nevýhodných podmienok
a súčasne. že prejavy vůle každej za zmluvných strán sú dostatočne určité,
zrozumiteľné a prosté omylu a na znak súhlasu s e1ýni jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujů.

Z2, 04. 2015 17. 0. 2015
V Bratislave dřin V I3ratislave dňa
Prenajímateľ: Nájomca:

Mr4‘dofl Kusý v. r. PhDr. Erika Tichá PhD V. r.

‘6rosfa riaditel‘ka

$
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vypoc7ovY LIsT

uhrdy za nebyrovy piesor

A D R E S A Bratislava. Hikova 1

DON : 0729011 NEBI‘ N513

U Z I V A T E L Centrum va5nj intervencie TO ICO : 45744688

Legionárska 13 DIC

83104 Bratislava

BANKA

UCEF

SPOSOB PLATENIA : P V3IY.‘ SYHBQL 3180070120
CISL‘O ZMLUVY ‚‘2015

MIESTNOSTI NEBfTD\‘EHD PR1ESTC)RU

NAZÓV PODLAI-!. CENA ZVYS. ROCNA ‘PIKJR. KOEF. PREPOC.
LCHA . UřRp7. PLOCHA

m2 Eur/m2 Eur m2, m2

kanc,Č.416-417 74.08 21.00 0.00 i55S6B 0.00 1.000 0.00

74.08 .555.68 0.00 0.00

Eur) ř€SAC UFLRA DPH C E L K O M
==a===n= za=nrafl=aaaawnn*antZn

Z A K. N A J O M 129.64 0.00 129.54
Teplo 100.30 0.00 100.00
Ohrev TUV 10.00 0.00 10.00
Vodne a stocrie 16.26 0.00 16.36

Osveolerue 50.00 0.00 ‘. 50.30
Odvoz smeoi 23.00 20.00
Vycah 2.00 0.30 2.00
Upratovanie 15,00 3.00 18.00

Zraz.voda 4.20 3.00 4.00

C ELKO M v Eur 350.00 10.30 350.00
V Sk (krwerznv j•_ 30. 1250 5k/Eur) 10544.10

D A T U M od 15/04/2015
DATUM ZMENY 15/04/2015

‚ -
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MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z IJZNESENÍ
z 3. zasadnutia

Miestneho zastupitel‘stva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto
konarého dňa 14. apríla 2015

Miestne zastupitel‘stvo prorokovalo:

17. Návrh na prenájom kanccláric Č. 416 a417 v administrativnej budovo nachádzajůcj sana
Hálkovej Č. 11 v Bratislnve na 4. poschodí pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
Uznesenie 3/17

Po prerokovaníprogramu miestne zastupitePstvo pnjalo k bodom Č. 1-25 uznesenia:

03/17 Miostne zastupitel‘sWo

schval‘ uje
prcnájom kancelárskych priestorov - kanceláric Č. 416 a 417 spolu o výmere 74,08 ni2 nachádzajúcich
Sa V administratívnej budovo na Hálkovej Č. II v Bratislavo so sůp. Č. 2953 postavenej na pozemku -

parcele registra “C“ KN Č. 12738/1 O za sumu vn výško 21,00 E/m2 ročne pro neziskovú orgaisizáciu -

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., Ičo: 45 744 688, ako pripad hodný osobitného zreteľa
podľa ust.. * 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znenl neskoršich predpisov
z dóvodu, že nájomca Centrum včasnej iritcrvencie Bratislava. no. bude vykonávat‘ činnost‘ verejne
prospešnů pre obyvatelov rnestskej časti Bratislava-Nové Mesto zahiňajúcu najmä Činnosť
zdravotnú, sociálnu, školsko!edukačnů a bude absentujúcim spojivom medzi rodinou/rodičom,
pediatrom. t‘zioterapeutom. psychológom, špeciálnym/liečcbným pedagógom a sociálnym
pracovnikom, pričom toto centrum vČasnej intervencie bude jediným centrom v Bratislavskom kraji,

ktorého cicľom bude včasná intervcncia podporujúca prepojenie medzi odbomikmi, prostredníctvom
ktorej se otvoria dvere k implementácii nového systému priatelskému najmä voČi rodinám so
znevýhodnenými det‘mi, a to počnůc od 01.05. 2015 naS rukov, s podmienkami:

ti? nájomná zmluva bude nájomcom podpisaná v lehoto do 10 dní od schválenia uzncsenia v miestnom
zastupitel‘stve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia
uzncsenia v miestnom znstupitel‘stve, toto uznesenie strati platnosť,

b/ nájomca sa zavOzuje, že na predmete nájmu vymení podlahy a vymaľuje,
c/ nújomca sa mimo nájomného zavOzuje platiť za služby spojené s nájmom v plnj výško a v prípade

požadovaného parkovacieho miesta taktiež nájomné v plnej výško stanovenj cenovým výmerom,

Í [Iivi; ‘a: 21
PIti. ()

‚‘iraIi ;1: O

Správnosť výpisu uznesenia overcná na Oddelcni organizačnom a evidencie obyvateľov Miestneho

úradu Bratislava-Nové Mesto dna 12.05.2015.

Júlia čcrv.mková. v.r.
Vedúca oddclcnia
Qrganizačného a cvidcncie obyvatl‘ov

Micstneho úradu Bratislava — Nové Mesto

Strana I
VÝPIS-u z UZNESENI

z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dOs 14.04.2015



Z 2016-402

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

uzatvorenej podľa ust. 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov a podľa ust. 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších preclpisov (ďalej len „Zmluva “)

rnedzi účastníkmi:

Prenajímatel‘: Mestská čast‘ Bratislava—Nové Mesto
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
Bankové spoj enie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK835600000000 1800347015
variabilný symbol: 3180070120

(d‘alej len „Prenaj(mateť‘)

Nájomca: Centrum včasnej intervencie, n.o.
zastúpený: PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditel‘ka
sídlo: Legionárska 13, 831 04 Bratislava
IČo: 45 744 688
DIČ: 2024177903
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Císlo účtu: SK1111000000002943464918

(ďalej len „Nájomca“)

(Prenajímateľ a Nájomca d‘alej spoločne aj ako „zmluvné 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 zastupitel‘stva 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 podl‘a článku I 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. 419“). Z tohto dóvodu sa odo dňa účinnosti tohto dodatku mení článok 1 bod
2. Zmluvy a znie:

„2. Prenajímatel‘ 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 a Č. 419 nachádzajúce sa
v Stavbe, podľa priloženého situačného nákresu, ktorý tvorí prílohu Č. 2 k tejto
Zmluve, o celkovej výmere podlahovej plochy 89,16 m2 (podlahová plocha kancelárie
č. 416 a Č. 417 je 74,08 rn2, podlahová plocha kancelárie Č. 419 je 15,08 m2) (ďalej len

Predmet nájmu“) a Nájornca sa zaväzuje platit‘ Prenajírnatel‘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, výt‘ah,
upratovanie a zrážková voda) podl‘a Článku 3 tejto Zrnluvy.“

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 nájomného a úhrady za služby spojeného s nájmom

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

a) bod 1. znie:

„Výška Nájomného za Predmet nájmu predstavuje sumu 21,00 €/m2/rok, roČná platba
nájomného je spolu vo výške 1.872,36 € (slovom: tisícosernstosedemdesiatdva eur
a tridsaťšesť centov).“

b) bod 2., veta prvá, znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Nájornné bude Nájomca uhrádzať rnesačne vopred,
pričom výška každej mesaČnej splátky je 156,03 € (slovom: stopäťdesiatšest‘ eur a tri
centy).

c) bod 4., veta prvá, znie:

„Úhrady za služby spojené s nájmom bude nájomca uhrádzat‘ formou zálohových
platieb mesačne, a to vo výške 263,97 € (slovom: dvestošest‘desiattri eur
a devät‘desiatsedern 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 Prenajímatel‘a podl‘a 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 najneskör 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 vyhotoviť písomný protokol, v ktorom bude zachytený stav meračov
energií tam sa nachádzajúcich ako aj príslušná fotodokumentácia.

Článok 5
Užívanie Pľedmetu nájmu

Vzhl‘adom na žiadost‘ nájomcu o vykonanie úprav v kancelárii č. 419 sa za bod 5.
článku 5 Zmluvy vkladajú nové body 6. a 7., ktoré znejú:

„6. Prenajímatel‘ súhlasí, aby nájomca vykonal v kancelárii č. 419 tieto úpravy:

• vymal‘ovanie stien,
• osadenie ukončovacích líšt na podlahové linoleum,
• vymal‘ovanie 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 póvodného,
nepoškodeného stavu.“

2. P6vodné 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 tri (3) rovnopisy
obdrží Prenajímateľ 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 5a 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 prcnajímatel‘a: za nájomcu:
Mgr. Rudolf Kusý, starosta, v. r. PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditel‘ka, v. r.



príloha Č. I

MESTSKÁ ČASŤ BRATiSLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z UZNESENÍ
Z 16. zasadnutia

Miestneho zastupiteľstva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto

koiiu dňa 16. deccmbra 2016

Miestne zastupitel‘stvo prerokovalo:
26. Návrh na prenájom kancelárie Č. 419 na 4. poschodí adrninistratívnej budovy na Hálkovej ul. Ii

v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

IJznesenie 16/23

Po prorokovaní programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom Č. 1-43

nasledovné uznesenia:
16/23 Miestne zastupitel‘stvo

s c h v a ľ u j e
prenájom kancelárie Č. 419, o výmere 15,08 m2 na 4. poschodí administratívnej budovy na

Hálkovej ul. 11 v Bratislavo so SÚpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“

KN parc. č. 1273 8/10
na dobu urČitú, do 15.04.2020
pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., so sídlom

Legionárska 13, 831 04 Bratislava
ako prípad hodný osobitného zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dóvodu, že:

• nájomca vykonáva verejne prospešnú Činnost‘ najmä pre obyvateľov mestskej Časti

Bratislava-Nové Mesto zahňajúcu najmä Činnost‘ zdravotnú, sociálnu, školsko/edukačnú

a vykonáva Činnosti podporujúce prepojenie medzi odborníkmi a rodinami so

znevýhodnenými deťmi;
• nájomca, vzhl‘adom na množstvo rodfn, ktorým poskytuje pomoc, rozširuje svoju Činnost‘

o služby ďalších špecializovaných poradcov a terapeutov a z uvedeného dóvodu vznikla

potreba rozšíriť priestory o d‘alšiu kanceláriu ku kanceláriám Č. 416 ač. 417, ktoré má

nájomca už pronajaté na základe Nájomnej ziriluvy Č. 73/2015

za nájomné vo výško: 21,- €/m2/rok

za podmienok: dodatok Č. I k nájomnej zmluve Č. 73/2015 bude nájomcom podpísaný v

lehoto 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak dodatok

Č. I nebude nájomcorn v uvedenej Iehote podpísaný, uznesenie stráca platnost‘

- bez pripomienok

Zdržali Sa: O starosta

Správnosť výpisu uznesenia overená na Oddelení organizačno a evidenc‘e obyvatel‘ov Miestneho

úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 21,12.2016.

n. Libuše Jamnická
Weferent oddelenia

organi4čnébo a evidcncie obyvatel‘ov
Micstneho úradu Bratislava-Nové Mesto

Hlasovanie Za: 18

Proti: O Mgr. Rudolf Kusý



príloha Č. 2

== == == == === == == == ====== = ==== == ====—===—— ========

VÝPOČTOVÝ LIST
úhrady za nebytový priestor

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

U Ž Í V A T E Ľ Centrum včasnej inter‘rencie IČO : 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
Číslo zmluvy ‘73/2015

ÚDAJE O NEBYTOVOM OBJEKTE

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

MIESTNOSTI NEBYTOVÉHO PRIESTORU

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

m2 Eur/m2 Eur m2 m2

kanc.č.416-41‘7 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 18‘72.36 0.00 0.00

v Eur MESAČNÁ ÚHRADA DPH C E L K O M

z Á K. N Á J O M 156.03 0.00 156.03
Teplo 121.00 0.00 121.00
Ohrev TUV 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
Výťah 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 TJ M od 15/04/2015 Zmluva na dobu do 15/04/2020
DÁTUM ZMEY 01/01/2017

HEST5KÁ ČÁSt AflSLAVA NOVÉ FO
Miestny úrad Bratislavk

Junka 1, 832 )1 BrasIava
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Z2017-417

Dodatok Č. 2
k Nájornnej zrnluve Č.73 /2015 ze dňa 22.04.2015v •znení Dodatku Č. 1 ze dňa

22.12.2016
uzatvorenej pod‘a ust. 3 a naši. kona Č, 116/1990 Zb. o nájme apodišájme nebýUových;priestorov

v znenl neskoršfch predpisov a podfa ust 663 a nasl zakona Č 40/1964 Zb Občianskehqzékonnika
- v zacul neskoršícli predpisov (ďalej len „Zmluva “)

medziŮčastníkmi:

Prenajímatel‘: Mestská časť Bratislava—Nové Mesto
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
Ičo: 00603317
DIČ: 2020887385
Batikové spojenie: Prima batika Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK8356000000001 800347015
variabilný symbol: 3180070120

(ďalej v texte ako ‚prenajímate!4‘)

Nájomca: Centrum včasnej intervencie, n.o.
zastúpený: PbDr. Erika Tichá, PhD., riaditeľka
sídlo: Legionárska 13, 831 04 Bratislava
Ičo: 45744688
DIČ: 2024177903
Batikové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účti.i: SK1111000000002943464918

(d‘alej v texte ako „nájoinca“)

(ďalej spolu v texte spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04.2015 Nájomnú zmluvu Č. 73/2015 a dňa 22.12.20 16
Dodatok Č. 1 (ďalej len „Zniluva“).

2. V súlade s ustanovením článku 9 bod 2. Zmluvy, ako aj v súlade s uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto Č. 22/27 zo dňa 12.12.2017 (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. 414 ač. 415 na 5. nadzemnom podlaží (4. poschodí) v administratívnej



‚

budove so sÚpisným čislorn 2953 postavenej na pozemku parc. Č. 12738/10 na Hálkovej ul.
11 (ďalej len „kancelária Č. 414 a 415“). Z tohto dóvoclu sa odo dňa účinnosti tohto dodatku
meni 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 Zrnluvy nebytové
priestory — kancelárie Č. 414, Č. 415, Č. 416, Č. 417 a Č. 419 nachádzajůce sa v Stavbo, podľa
priloženého situačného nákresu, ktorý tvorí prílohu Č. 2 k tejto Zniluve, o celkovej výmerc
podlahovej plochy 118,79 m2 (podlahová plocha kancelárie Č. 414 a 415 je 29,63 rn2,
kancelárie Č. 416 a Č. 417 je 74,08 ni2 a kancelárie Č. 419 je 15,08 m2 ) (d‘alej len „Predmet
nájmu“) a Nájomca sa zavázuje ptatiť Prenajímateľovi 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, výfah, upratovanie a zrážková voda) podl‘a Článku 3 tejto
Zmluvy.“

Článok 2
Doba nájmu

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

Článok 3
Výška nájomného a úhrady za služby spojeného s nájmom

V zmysle rozšíreného predrnetu nájmu sa Článok 3 Zmluvy mení a doplňa nasledovne:

a) bod 1. znie:
„Výška Nájomného za Predmet nájmu predstavuje sumu 21,00 €/m2 /rok, ročná platba
nájomného je spolu vo výške 2 494,59 € (slovom: dvetisícštyristodeväťdesiatštyri eur a
päťdesiatdeväf centov).“

b) bod 2., veta prvá, znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomné bude Nájomca uhrádzať
mesaČne vopred, pričom výška každej mesačnej splátky je 207,88 € (slovom: dvestosedem
eur a osemdesiatosem centov).

c) bod 4., veta prvá, znie: „Úhrady za služby spojené s nájrnom bude nájornca ubrádzať
formou zálohových platieb mesaČne, a to vo výške 322,63 € (slovom tristodvadsaťdva eur a
šesťdesiattri centov), a to na základe výpočtového listu, ktorý tvori prílohu Č. 2 tohto Dodatku
a nabrádza prílohu Č. 3 Zmluvy.

d) vkladá sa nový bod 10., ktorý ziiie: „Nájoinca sa zaväzuje navýšiť kauciu zloženú na účet
Prenajímateľa podl‘a bodu 9. tohto Článku v súlade so zvýšením mesačného nájomného o
sumu 51,85 E, Čiže na celkovú sumu 207,88 € a to v lehote 10 dní odo dňa účinnosti tohto
Dodatku č. 2.
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Článok 4
Odovzdanie a prevzatie kancelárie Č. 414 a Č. 415

1. K fyzickému odovzdaniu kancelárie Č. 414 a Č. 415 dójde najneskör do siedmich (7)
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

2. Zmluvné strany sú povinné do siedmich (7) pracovných dní odo dňa účinnosti tohto
dodatku vyhotoviť písomný protokol, v ktorom bude zachytený stav meraČov energií
tam sa nachádzajúcich nico aj príslušná fotodokumentácia.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva nezmenená.

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovrlopisy
obdrží Prcnajímateľ 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.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018 avšak
najskór až po jeho zverejnení v súlade s ustanovením Sa zákona Č. 2 11/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ustanovením 47a zákona číslo
40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Príloha Č. 1 — Výpis z uznesenia Č. 22/27 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava - Nové mesto, ktoré sa konalo dňa 12. decernbra 2017
Prííoha Č. 2— Výpočtový list

V Bratislave dňa: 22.12.2017 V Bratislave dňa: 22. 12.2017

za prenajímatel‘a: za nájomcu
Mgr. Rudolf Kusý, v. r. starosta PhDr. Erika Tichá, PhD., v. r. riaditel‘ka
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prUoha Č. I

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z UZNESENÍ
z 22. zasadisutia

Miestneho zastupitel‘stva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
koriar[xx1ňa 12.clcccmbra2Ol7

Miestne zastupiteřstvo prerokovalo:

30. Návrh na prenájom kancelárie č.414 a Č.415 na 4.poschodi administratívnej budovy na Hálkovej
ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
[Jznesenie 22/27

Po prerokovanf programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom Č. 1 — 41 .5
nasledovné uznesenia:

22/27 Miestne zastupitel‘stvo
se h v a 1‘ u j e
prcn4jom kanceláric Č. 414 ač. 415 o výmere 29,63 ni2 na 4. poschodí administratívnj budovy na Hálkovej ul. II

v Bratislave so sůpisným Člslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. Č. 12738/10

na dobu urČitú, do 15.04.2020
pre neziskovů organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava, no., So sfdlom Legionósska 13, 831 04

Bratislava
ako pripad hodný osobitného zreteľa podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí vzriení

neskoršich predpisov z důvodu. Že:
nájomca vykonáva verejne prospešnů činnost‘ najmll pre obyvatel‘ov mestskej Časti Bratislavu-Nové Mesto

zahfňajůcu najma Činnosť zdravotnů, sociálnu, školstvo/edukačnů a vykonáva činnosti podporujúce

prepojenie medzi odborníkmi a rodinami 50 zncvýhodnenými det‘mi;

nájomca, vzhľadom na množstvo rodin, ktorým poskytuje pomoc, rozširuje svoju Činnost‘ o služby vo formu

skupinových aktivit (stretnutia rodičovských skupin, porady, stretnutia aodborné semináre pre tim

odbornikov, študentov cXtcrriistov), o terupiu a stimuláciu v oblasti komunikácic a z uvedeného důvodu

vznikla potreba rozširiť priesto!y o ďalšie kanceláiie ku kanccláriám Č. 416, Č. 417 ač. 419, ktoró má nájomca

už prenajaté na základe Nájomnej zmluvy Č. 73/2015v znení Dodatku Č. I

za nájomné vo výšku 21,- €Jm21rok; za podmienky:
- Dodatok Č. 2 kNájomnej zmluve Č. 73/2015 budu nájomcom podpisaný v lehotu 15 dní odo dta schválcnia

uznesenia v miestnom zastupitel‘stve; v prlpade, ak dodatok Č. 2 nebudu nájomconi v uvedenej lehote

podpisaný, uzriesenie stráca platnost‘
- bez pripomienok

Hlasovanic Za: 21
Proti: O Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali Sa: O Starosta

Správnosť výpisu uznesenia overená na Oddelcni organizaČnom a evidencic obyvatel‘ov Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 15.12.2017.

Júlia Červenková
vedúca oddelenia

organizačného a cvidcncic ob cľ v

Miestncho úradu Bratislava-N é sto
Strana I

VYPIS-u zUZ21ESENI
Micund htetnkij Časti B laa-Novti Mo

tciraid 12.112017



piiloha Č. 2
VYPOCTOVY LIST

uhrady za nebytovy priestor

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

U Z I V A T E L Centrum vČasnej intervencie ICO 45744688

Legionárska 13 DIC : 2024177903

83104 Bratislava

Opravnena osoba PhDr.Erika Tichá riaditeIka BANKA Tatra banka a.s.

UCET : SK1111000000002943464918

SPOSOB PLATENIA P VARIABILNY SYM3OL : 3180070120

CISLO ZMLtJVY 73/2015

MIESTNOSTI NEBYTOVEHO PRIESTORU

NAZOV PODLAH. CENA ZVYS. ROCNA VYKUR. KOEF. PREPOC.

PLOCHA UHRADA PLOCHA PLOCHA

m2 Eur/m2 Eur m2 m2

karic.Č.416—417 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

kanc.Č.414—415 29.63 21.00 0.00 622.23 0.00 1.000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00

118.79 2494.59 0.00 0.00

(Eur) MESACNA UHRADA DPH C E L K O M

Z A K. N A J O M 207.88 0.00 207.88

Teplo 148.49 0.00 148.49

Ohrev TUV 12.67 0.00 12.67

Vodne a stocne 11.00 0.00 11.00

Qsvetlenie 67.31 0.00 67.31

Odvoz smeti 34.65 0.00 34.65

Vytah 3.96 0.00 3.96

Upratovanie 37.62 0.00 37.62

Zraz.voda 6.93 0.00 6.93

C E L K O M v Eur 530.51 12.67 530.51

v Sk (konverzny kurz 30.1260 Sk/Eur) 15982.14

D A T U M od 15/D4/2015 Zirtluva na dobu do 15/04/2020

DATUM ZMENY 01/01/2018



Z2019-17

Dodatok Č. 3 k Nájomnej zmluve Č. 73/2015 Zo

dňa 22.04.2015 v znení jej dodatkov
(ďalej v texte ako „Dodatok‘)

medzi účastníkmi:

Prenajímatel‘: Mestská čast‘ Bratislava—Nové Mesto
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
č. účtu: SK 356000000001800347015
variabilný symbol: 3180070120

(d‘alej v texte ako ‚prenajímateť‘)

a

Nájomca: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
so sídlorn: Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
ICO: 45 744 688
DIČ: 2024177903
zastúpený: PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditel‘ka
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu:

(d‘alej v texte ako „nájornca“)

(Prenajímateľ a Nájornca spolu v texte aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako
„Zmluvná strana“)

Článokl.

1. Zmluvné strany upravili záhlavie Zmluvy v časti nájomcu a to vzhl‘adom na zmenu
vykonanú v názve a sídle organizácie.

Článok II.

1. Dodatok Č. 3 nadobúda platnost‘ dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s 47a ods. 2 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok Č. 3 je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s 5a zákona č. 2 11/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Dodatok Č. 3 je zverejnený na webovom sídle
prenaj imatel‘a.

—1—



3. Právne vzt‘ahy Dodatkom Č. 3 výslovne neupravené sa aj nad‘alej spravujú príslušnými
ustanoveniami Zmluvy.

4. Dodatok Č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch každý so silou originálu z ktorých 4
vyhotovenia sú určené pre prenajímatel‘a a 2 vyhotovenie pre nájomcu.

5. Zmluvné strany, ako účastníci právneho úkonu vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili

slobodne a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok

a súčasne, že prejavy vóle každej zo zmluvných strán sú dostatočne určité,
zrozumiteľné a prosté omylu a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho vlastnoručne
podpisujú.

V Bratislave, dňa: 08.02.20 19 V Bratislave, dňa: 06.02.2019

Mgr. Rudolf Kusý, v. r. PhDr. Erika Tichá, PhD., v. r.
starosta riaditel‘ka
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