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NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 73/2015uzatvorcnápodľaust. * 3 a nasl. zákona. 116/1990 Zb. o najme u podnájmenebytových priestorov v znenlneskoršichpredpisov a podľaust. * 663 u naL zákonaČ. 40/1964 Zb. ObČianskeho zákonnfkav znenl neskoršlchpredptov ľiikjhm „Z,nh,vcť)medzi účastntkrni:

Prenajímateľ: MestskáČast‘ Bratislava — NovéMestoZastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starostaSídlo: Junácka1. 832 9 Bratislavaičo: 00603317DIČ: 2020887385Barikovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.ľ Číslo účtu: SK8356000000001800347015Variabitný symbol: 31 80070120(‘dolejlen „Prenajíinažeľ)

Nájomca: Centrum včasnej ititervencic Bratislava, n. o.Zastúpený: PhDr. Erika Tichá,riaditeľkaSídlo: Legionárska13, 83 1 04 BratislavaIčo: 45 744 68$DIČ: 2024177903Bankovéspojenie: Tatra banka, a.s.Číslo účtu: SKl 111000000002943464918(dolej len „Nájornca)
(Prenajímoieta N4jnnica 1 (XO spolvčneut‘ádzaniw tVo. In/uvnéIrarn“)

článokLPredmct a účelnájmu
1. Prenajímateľvyhlasuje, že má v správc nehnuteľnosťv k. ú. Nové Mesto, obecBratislava 1(1 — NovéMe5to, okres Bratislava 111, cvidovanú v katastri nchnuteľnostfSprávou katastra pre hlavně mesto SR Bratislavu na LV Č. 31; ato stavbu —administratívnabudova so súpisnýrn Čisloni 2953 postavenána pozemku registra „C“KN parcele Č. 12738/10 — administratívnabudova na llúlkovej ulici v Bratislavec‘dzleJlen „Stavba“).
2. Prenajímateľv rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenechávaNájomcovi do odplatného už(vania na účel opisaný v bode 3. tohto článkutejtoZmluvy nebytové pricstory — kinceláricČ. 416 a Č. 417 nachúdzajúcesa vStavbe,podľapriloženéhosituačněhontkresu. kwrý tvoii prílohuČ. 2 k tejto Zmluve, occlkovcj výmerc podlahovcj plochy 74,08 ni2 (dilej in ‚Pednw;nájinzť‘,)aNájomcasa zavüzujc platit‘Prcnajimat.el‘oviza uívaniePredrnetu nájmuriadne a včasnájomnéa úhrady za služby spojené s nájmom(teplo, ohrev teplej úžitkovejvody,vodné a stočné,osvetlenie, odvoz smetí,výt‘ah, upratovanie a zrážkovávoda) podl‘aČlánku 3 tejto Zmluvy.
3. Účelom nájmu je vykonvanie vcrejnoprospešnýeh činnosti najml v prospechobyvatel‘ovmestskej časti Biatish‘y— NovéMesto, k[oré spočívajúnajmu v činnostizdravotnej, sociálnej, školsko‘eclukačncj,pričom bude plnit‘ v prvom rade činnosti



podporujúce prepojelľie medzi odborníkmi v jednotlivých oblastiach a rodinámsoznevýhodnenýrni dcťmi.
4. Nájomcaje oprávnený a súčasrieaj povinný uživaťPrcdmet nájmuvýlučne pre svojepotrcby t v súlack s účdornnájmupndľatejto Zrn lovy, a to spösobom a v rozsahustanovcnom V (ejtO Zrnluve.
5. Nájomcaje oprávnený primcuane používat‘chodby, schodištia a toalety určeněpreverejnost‘ (ďalej Len „spo/očndpriĽsloly‘).V tejto súvislosti je nájomcapovinnýv spoločných priestoroch dodržiavaťčistotu a poriadok.
6. Nájorncaprehlasuje, že bol oboznámcný s Predmetom nájmua prcberáho v stavev akom sa nachádza.bez výhrad.
7, Nájomnépodl‘atejlo Zrnluvy bob schválenéna 3. zasadnutíMiestneho zastupitel‘stvamestskej časU Bratislava — Nové Mesto Uznesením Č zo dňa14.04.2015 ako prípadhodný osobitného zretel‘apodľaustanovenia 9a ods. 9 písm.c) zákonaČ. 138/1991 Zb. o majetku obcív zneníneskoršichpredpisov, ktorětvoríprílohuČ. 1 tejto Zmluvv.

Článok 2l)obu nájmu
1. Nájorn, ktorý vznikne na základe Lejto Zrnluvy sa uzatvára na dobu urČitů od
15.04.2015 do 15.04.2020.J

člúnuk3Výška nájoimiéhoa úhradyza službyspojenés nájmom
1. Výška Nájornnéhoza Predmet nájmu predstavuje sumu 21)00, €/m2/rok. RoČnáplatba nájoznnéhoje vo výškc I 555,68 € ( slovom: jednotisícpiťstopát‘desiatpäťEUR 68/100
2. Zmluvné strany sn dohodli, že nájomndbude Nájomca uhrádzamesačne vopred,pričom výška každej mesačnej splátky 129,64 € (slovom: jcdnostodvadsaťdeväťEUR 64/100). Mesačnáúhrada nájomnéhoje splatnávždy do 5. dňa príslušnéhomesiaca. Pomernáčasťprvého nájomnéhobude splatnáv lehote 10 dni odo dňaúčinnostitejto zmluvy.
3. Prenajímatel‘si vyhradzujc ii‘o‚jednostranného zvýšenia nájomného formoupísornnéhooznúmenia o yvýní nájemnéhoza Prcclrnet nájmuv závislostiod úrovneinfhlcie jdenkrůL run Ná,jornn platné k 31 .clccernbru bežnéhoroka sa zvýšio micru inflácie oficiálne vvhlásenů Statistickým úLadorn SR, ato od 01.januáranasledujúceho roka.
4. ůhrady za službyspojenés nájmombude ziájonicauhrádzat‘formou. zálohovýchplatieb mesačnc, u to vo výško 220,36 € (slovom: dvestodvadsaťEUR 36/100), atona základe výpočtového listu, ktor‘ Ivon prílohu Č. 3 tejto Zmluvy. MesaČnázálohováplatba je splatnávždy spolu se splatným nújornnýrn podl‘abodu 2 tohtoustanovenia Zmluvy. Prvá úhrada zálohovej platby je splatná v Idiote splatnostipomernej časti prvéhonájornnéhopodia bodu 2 tohto Článku Zmluvy.



5. Zálohovéúhrady za služby spojené s nňjmorn hudú zúčtovanékaždoročncvždydo01.06. nasledujúccho knlendůi‘nliu wku. Nakol‘ko Predmct nájmunic je opatrenýmeračmi, vyúčtovanie sa vykonána základepomerného prepočtu stavu príslušnéhomeracieho zariadcnia podľacclkovej podlahovej plochy Predmctu nájmuk celkovejprcnajaej podlahovej ploehe Stavby. Prípadnéprepln[ky budů nájomcovivrátenénajeho účetuvedený v záhlavítejto 7mluVy. Pripadné nedoplatky je nájomcapovinnýuhradit‘prcnajímateľovina základenímvvstavcnej faktúry s lehotou splatnosti 30 dníodo dňajej doručenia nájomcovi.
6. Prenajímatel‘si vyhradzuje právo zvýšenia zálohovej úhrady za služby spojené snájmorn formou jednostranného pisomného vyblásenia Prenajímateľa,ktorej výškabude závisieťod plaméhocenníkadodťtvaieľovsieťových odvetví,resp. poskytovatel‘aslužby.
7. Zmluvné strany sa dohodli, ženájornné,,ako aj úhrada za služby spojené s nájmombudú zo strany nájomcuplatené po1očne na účet Prenajimatel‘auvedený v záhlavítejto zmluvy v lehotáchuvedených v tomto článkuZmluvy, s uvedenímvariabilnéhosymbolu 31800700120, Za dcň úhrady nújomnéhoa úhrady za služby spojené snájmom sa považuje dei, kedy bulo plncnie v plnej výške pripisané na účetPrenaj ímatel‘a.
8. Ak Nájomca neuhradí v stanovcncj lehote nájomn u úhrady za služby spojenés nájmom,prfpadne ich vvúčtovanieje povinný zaplatit‘Prcnajimateľovizákonný úrokz omeškania.
9. Nájomcaza zavázujev lchotc 10 dníodo dňaúčinnostitcjto zmluvy, zložíťna účetPrenajímateľa,kauciii vo výške jediiého iuesačnčho nájomného,t. j. vo výške129,64 E, ako zábezpekupre prípad poškoclcnia Predmcw nájmu,prípadneak saNájomca dostane clo omekania s platenim nájomniho a úhrad za služby spojenés riájmom,alcbo tieto neuhradívóbec. Kaucia bude po odčítanípripadných nárokovPrenajímatel‘avrátenáNájomcovido 30 dníodo dňaukončenia tejto Zmluvy.

čhmnok 4Odovztlanic a prevzntic Prcdnictu nájmu
1. K fyzickému odovzdaniu a pre\?utiu Predmet nájmuclójde najneskór do piatich (5)pracovných dníodo clňanadobudnutiu účinnostitejto Zniluvy.
2. Zmluvné strany sú povinné do piatich (5) pracovných dni odo dňa účinnosti tejtoZmluvy vyhotovit‘pisomm“Protokol. v ktorom bude zachytený stav meračov energiítam sa nachádzajúcich,ako aj príslunáfotodokumentácia.
3. Prenajírnateľvyhlasuje, že na Predmete nmu sa nevyskytujů žiadne právne anifaktické vady, ktoré. by akýmkúľvek spčsobom bránili uživaniuPredmetu nájmunadohodnutý účel.

Článok 5UžívaniePrcdmetu nájmu
1. Nájorncaje povinný v prciiajatých pi‘icstorochzabezpečit‘plnenie všetkých povinnostívyplývajůcich zo zákona č. 3 14‘2001 Z. z. o ochrane prcci požiarmi. Nájomcazodpovedá 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‘ak odsúpenicod Zmluvy.

2. Nájomcaje povinný vykónávaťpravidelné kontroly a rcvíziesvojich elektrickýchspotrehi Čov n zarindení nainštalovaných a používaných v prenaj atých priestorochv ztnysle prúvnych predpisov platných v SR a STN 331610 v stanovených terminoch,uvedených v citovnncj STN. Nájomcaje povinný na základepožiadavkypoverenéhopracovníka prenají.matel‘apreclložiízápis alebo k6piu zápisu z týehto kontrol,odborných prehliadok a odborných skúšokalebo revizii.
3. Nájomcasa zaväzujespristupnit‘Predmet nájmuPrenajímatel‘oviv zmysie článku6bodu 2 tejto Zmluvy. Pre pripad hroziacej Škody, pričom postačíaj podozrenie zhroziacej Škody, má Prenajiniatel‘ právo vstupu do Predmctu nájmu, o čom
bezodkladne informuje Nájomcu.Za týmto účelombude mat‘Prcnajírnatel‘jednovyhotovenie kľúčov,ktorúbude uloženév zapečatenej obálke.

4. Všetky úpravy a zmcny urobené na Fredmcte nájmu sů pripustné len na základe(J prcdchádzajúceho pisomného súhlasu Prmaj.imatel‘a.
5. Prcnajírnateľsúhlasí,aby nájomcana Predmete nájmuvykonal tieto úpravy;• vymal‘ovanicstien.• výmena podláh,pričom tento súhlas platí výlučne do 90 dni odo dňa účinnosti tejto zmluvy.V prlpade, ak v stanovenej lehote Nňjomca nevykonáúpravy Predmetu nájmu,tentosúhtas v plnorn rozsahu zaniká.
6. Nůjomca bude v plnom rozsahu znáša‘‘šetkynáklady vyplývajůce zo zmien naPredrnete nájmu. o ktoré požiadal, ako aj všetky výdavky na povolenie takýchtozmien, čo potvrdzuje svojiin výslovným súhlasom,poclpisom na tcjto Zrnluve,
7. Nájomcanic je oprvncný požadovat‘zľavuna nájomnomv súvislosti s vykonanýmiúpravami podl‘abodu 5 tohto ustanovenia Zmluvy; keďžePredmet nájmuje mu zostrany Prenajimatei‘aprcneehaný do uívaniaužso zníženýmnújomným v porovnaní

s nebytovými priestorir nachdajúeiini sa v Stavbe,U 8. Nájomca so znenim bochi 7 iohto utanuvenia Zmlu súhlasív plnom rozsahu,pričom výslovnc deklaruje, voči tomuto zneniu nemá žiadne námietky anipripomienky a takto naformulovanéznenic je pine v súlade s informáciami,ktoré súmu známe,a ktorésú zároveiiaj verejne dostupnéna webovom sídlePrenajímateľa.
9. Pokial‘Nújomca vykonáakékoľvckďalšicúpravy na Predmete nájmu,na ktorč muPrenajímateľuclelí predchádzajúcipísomný súhlas, Nájomca vyhlasuje, že tietoinvestícicnebude po ukončeníLcjto Zmlu‘ypožadovaťspiI.‘,a to bez ohVadu na túskutočnost, či investicie zo strany Nájomcu budú dočasrtc/trvale zhodnocovat‘Predrnet nájmu,resp. investíciebudů trvalo zhodnocovat‘Stavbu. Nájomcapodpisomtejto Nájornnejzmluv)‘výslovne deklaruje, že s obsahom tohto ustanovenia Zmluvysúhlasí,na jeho znenie hol zo strany Prenajimateľaosobitne upozornenía voČi jehozneniu nemážiadnenámictkyani pripornienky.
10. Nájorncaiodpi la za ‘il... kud kt:e yriknu v illedku a]eho v súvislosti sozmnarni, ztko aj so atn1uwuLi inriosťouNájomcu.na lredmete nájmuuskutočnenými
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Nájomeom,alebo uskuiočncnými m‘.1‘miosobami v jeho mene; resp. tretimi osobami,ktorým Nájornaumožnilstup do Preclmctu nájmu.
11. Nájomcazodpovecláza všetkyškody,ktoré vzniknú v dösledku alebo v súvislosti sozmenarni, ako aj so samotnou činnosťou.Nájonicu,na Predmete nájmuuskutočnenýmiNájomcom,alcbo uskutočneriými mými osobami v jeho mono; resp. trefími osobami,ktorým Nájorncaumožnilvstup clo Predmelu nájmu.
12. Nájomcaje povinný na svoje nákladyvykonávat‘drobné opravy a vykonávat‘bežriúúdržbuPredmetu nájmu. Za drobné opravy a bežnů údržbusa považujúopravy aúdržbaPredmetu nájmupociľaustanovcnia 5 a * 6 nariaclenia vládyČ. 87/1995 Z. z.,ktorým sa vykonávajúniektoré ustanovenia Občianskebo zákonníka.Ak sa Nájomcanepostaráo včasnévykonanie drobných oprávn bcžnúúdržbuPredmetu nájmu,máPrcnajímateFprávo tak urobiťsámalebo prostredníctvom inej poverenej osoby apožadovat‘od Nájorncunáhraduprimerane a účelnuvynaložených náklaclov.
13. Nájomcajcpovinný Predmc nájmuna svoje nákladyudržiavnťv stave spösobilornnadohovorenéuživaniea účela je povinný uhrádzať‘šetkynákladyspojenés obvyklýmudržiavaním.
14. Opravy a údržbuvoci, umiestnoných v Predmete nájmu, ktoré sú vo vlastníctveNájomcu,vykonávnNájomcana svoje náklady.
15. Nájomcaje povinný odstrúniťvšcikyzávadya škodyv/na Predmete nájmualebo nabytovom dome, ktoré spósobil Mjoinca. jeho zástupcovia, zamestnanci, klienti,splnornocncnci abbo pozvané osoby; ak sa tak nestane, má Prenajírnateľprávozávady a poŠkodenia odsirániťa požadovat‘úd Nájomcu náhradu účelno apreukázaleľnevynaložených mikhidov.
16. Nájomcazodpovedáza všctk škody.ktoré, vina Pwdmete nájmuabbo v/na Stavbe,v ktorej sa Predmet nájmunacbádza,spsobil on sám,jeho zástupcovia,zamestnanci,zákazníci,spin ornocnenci abebo pozvaněosoby.
17. Nájnmca zodpovedá i .‘a škncly vyvo)an v clósledku nesprávneho a]eboneoprávnenéhopoužitia Spobočných časti a spobočných zariadení a príslušenstvaStavby, ako aj technobogick5ch zariadeni a časti nachádzajůcichsa v/na Stavbo aleboPredmete nájmu,akými sú najnia inŠialácicurčenéna dodávkyvody, ako kanalizácia,na osvetienie, na dodávku elektrickej energie, kúrenia a sanitárne inštalácie,Nájorncom,jeho zástupcami, zarnestnancami, zákazníkmi,splnomocnencami abbopozvanými osobami.

Článuk 6i‘rávaa poi innosti zmluvných strán
1. Prenajímatcľje povinný odovzdaťNájomcoviPredmet nájmuv stave sp6sobibom nadohodnutéužívanie,zabezpečit‘riadne plnenie služiebspojených s nájom.
2. Pronajímatel‘je oprávnený uskutočínvaťkontroly v Predmete nájmu a za týmtoúčelem vstupovaťdo l‘rdmL‘uInájmu. a tu na základe predchádzajúcejosobitnejdohody zm]uvn‘ch suún. pi‘ičm Nňjomea it povinny umožnit‘túto kontrolubezodkladne, najncskir ‘. kliute 2 dni udu dfia pužiadania zo stranyPrenajírnateľa.
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3. Prcnajímatcľje oprávncný po dobu trvanša námu vykonávaťstavebné zása1y astavebné úpravy Predmtu nájmu akbo areálu nevyhnutné pre nudnu údržbu,prevádzkua využitie Prcdnictu nájmualcbo areálu,ako aj všetkystavebnézásahyastavebnéúpravy nevyhnutnépre zabrúncnic vzniku škódalebo prc odstránenietýchtošköd.
4. Prenajímatefje uprivnný p!nomowiiťtretiu osobu nu poskytovanie dohodnutýchslužicb spojenýli s nájmoni. aha j na výkon vetkých práv a povinnostiPrenaj írnateVa.
5. Nájomcaje povinný uživaťPrcdmet nájmuvýluČne pre svoje potreby, na dohodnutýWc! nájmuv sú!ade s platnými právnymipredpismi a ustanoveniami tejto Zrnluvy.
6. Nájomcaje povinný počínat‘si V Prcdmctc nájmutak, aby zjeho činnosti nevznikaliŠkody a súčasnchroziace Škody odvrncať.
7. Pokial‘ o to Nájomca požiadal, je Nájornca oprávnený využivať/používat‘poŠtovůschránku,ktorúmu určíPrcnujímateľpri prevzai Predrnetu nájmu.
8. Nájomcavyhlasuje, že si je vedomý toho, že areál kde sa nachůdza Stavba jeprístupný tretírnosobám.
9. Nájomcanic ie opiávnený dat‘Predmet nájmudo užívania,podnájmualebovýpožičky tretej osobc. V pripaclc porušenia tejto povinnosti je Nájomcapovinnýzaplatit‘zmluvnú pokuW vo výške 200.00 €. čímnic je dotknutéprávoprcnajímatel‘aukončit‘Zmluvu v súladc $ Clánkom7 bodom 1 .2.. Porušenie tohto ustanovenia sapovažujeza podstatnéporušenieZmluvy.
10. Nájomcanic je oprdvnený postúpiťakékoľvekpohľadávkyvoči l‘renajírnatel‘ovinatretiu osobu.
11. Nájomcaako aj jeho zamesuianci je/sú povinný/í dodržiavaťprevádzkový poriadokareálu.C Článok 7Skončeriie nájmu
1. Nájompodľatejto Zmluvy končí;1.1. uplynutímčasu. na ktorý bol dojednaný;1.2. dohodou zmluvnÝch strán;1.3. písomnouvýpoveďou zo strany Prenajímateľn;I .4. písomnouvýpovcďou za strany Nájomcu.
2. Zmluvnéstrany sa dohodli, .c Zmluvu moŽno vypovedat‘v trojrnesačnej výpovednejlehote, ktorázačne plynůt‘prvým dňom nasledujúceho mesiaca, kedy bola výpoved‘doručenádruhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sú viazané výjovednými dóvodmi podľa ustanovenia 9 ods. 2zákonaČ. 116/1 990 Zb. o nájmea podnájmenebytových priestorov v zneníneskoršíehpredpisov — 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 neskoršíchpredpisov — na strane — na stranc Nájomcu.
4. Prenajírnateľje oprávnený od Zmluvy okamžitc odstipit‘jednostranným právnyrn
úkonompodľaust. 67‘)flhčianskeho ?ňkonnikav zncni neskoršíchpreclpisov, najmuak Nájomcn vykonal sta ebné ĺůsuhy v/na Predmete nájmu alebo areáli bez
predehádi.ajúceliupíuiiméhusůhlasu lrcnajímateľaabbo v rozpore s touto Zmluvou(podstatnéporušenietejto Zrn luvy).

5. Skončenímnájmupodľatejto Zrnluvy nic je dotknutápovinnost‘Nájomcuzaplatit‘pomernú Časť ročnéhoNújomného.zibohové platby za službyspojenés nájmom,akoaj právoPrenajinatcľana náhraduŠkody a zrnluvnc dohodnuté sankcie (zmluvnúpokutu a úroky z omeškania).
6. Nájomcasa zavLizuje vrátiťPredmet nájmuPrenajiniatel‘oviku dfiu skončenia nájmuriadne vyprataný a uprataný, s prihliadnuüm na obvykléopotrebenie.
7. Ak Nájorncanebude v zrnysle dohodnwých ustanoveníZmluvy riadne a včas platit‘nájomnéa zálohováúhrady za služby spojené s nájmorn,prípadneich vyúčtovanie,dávasúhbas k tornu, aby si Prenajímatel‘po uplynuti výpovednej lehoty bez súdnehorozhodnutia prenajatý Predrnet nájmu spristupnil, a veci nachádzajúcesa v ňomuskladnil na nákladyNájomcupo dobLi 2 mesiacov vo svojich skladových priestoroch.V pripade, že si Nájomca‘eciv tcjto leholc nevyzdvihne, dávasúhlas k tornu, abyPrenajímatel‘uskladnenéveci zlikvidoval bez nárokuna akúkoľveknáhradu.PripadnéŠkody vzniknuté z titulu uskladncnia resp. likvidácie ‘eci znášav plnom rozsahuNájomca.
8. NájorncadávatiežPrcnajímatel1ovi sáhlask tornu, aby si bez súdneho rozhodnutiasprístupnilPrcdrnet nájmuv prípadeakébokoľvekskončenianájmu,ak Nájorncatentopricstor dobrovol‘neneodovzdáPrenaj irnateľovi.

článok 8Doručovanie
1. Zrnluvněstrany sa dohodli, že akékoľvekpísomnostizo strany PrenajímateľaaleboNájomcubudú v pisomnej podobc v slovenskom jazyku a považujúsa za riadnepodané, doručenéabebo uskutočnené.ak sa doručíaosobnc, prostrednictvom kuriéra,doporučenej poŠtovej zňsiclky aleho zásielkys doručenkou zrnluvnej strane, ktorej samusí,aleho kiorej sa srnie predložiťna adresu zmluvnej strany, ktoráje uvedenáakoadresa sídlaalebo trvaléhopobytu v záhlavítejlo Zmluvy, resp. na takú adresu, ktorúzmluvnástrana oznámila prostreclnictvom písomnéhooznárnenia zrnluvnej stran;ktoráoznárneniepredkladá.abebo požaduje.
2. Písomnostisa považujúza doručené.aj vtedy, ak adresáttátoodmietol prevziat‘.Zadeňdoručenia sa ‘tedypovažujecleň odmietnutia prevzatia oznámeniaadresátom.Akadresátnebol zastihnutý na adn. určenej na cloručovanie a zásielkusi do troch (3)dni od jej uloženin na pnte alcho odo clia oznárnenia kuriérskej spobočnostio neůspešnomdoručovanínevyzdvihne, považuje sa posledný deňtejto lehoty za deňdoručenia, i ked‘sa adresáto uloženízásielkyajcj obsahu nedozvedel.

•1



Článok 9Záverenéustanovenin
L Zmluva nadobúda pIatnoťc1iom podpisu zmluvnými stranami a účinnost‘dňomnasledujúcirn po dril Lvrjncnia v súlndc s ustanovením 47a ods. 2 Občianskehozákonníkv ncni neskoršich predpisov v pvjeni s ustanovením Sa zákonaČ. 211/2000 Z. . o slobodnorn pristupe k informáeiáma o zmene a doplneníniektorých zákonovv zneníneskoršíclipredpisov.
2. Akékoľvekzmeny tejto Zmluvy, dodatky alebo prílohyk tejto Zmluve musia byťvyhotovenévýlučne v pisomnej íormea pudpisanézmluvnými stranami.
3. Právaa povinnosti neupravenáWaw Zmluvou sa nadia pnislušnými ustanoveniamiObčianskeho zákonnika. zákona č. I 1611990 Zh. o nájme a podnájmenebytovýchpriestorov v zneníneskoršichpredpisov a ostatnými všeobecneplatnými a záväznýmiprávnymipredpisrni.
4. V prípade ak sa niektoné z ustano\‘eni tejto Zrnluvy ukážealebo neskór stane
neplatným. neúčinným iI.2bo ti tplikovateľn‘m.platnosťu vvkonatel‘nost‘ostatnýchustanovení tcjtu Zmlu ustávanedotkiutti. platná a účinná.Zmluvné strany sazavüzujů dohodou nahracliť neplatně a]cbo neúčinně alebo neaplikovateľnéustanovenie novým ustanovenini, kloně zod povedá póvodne zamýšľanémuúčeluneplatného alebo neúčinnéhonlcho neaplikovatel‘néhoustanovenia, a to v lehotetridsiatich (30) dníodo dňadoručeniu výzvy jednej zmluvncj strany druhej zmluvncjstrane.

5. Neoddeliteľrtousú iťuutejtu Zm]u y su.
 prílohaČ. 1  Výpis z uzncscni za zasadnutia Miestnehozastupiieľstvamestskej časti Bratislava — NovéMesto konanéhodňa 14.04.2015;
 prílohaČ. 2  siwačný nákres:
 prílohaČ. 3  výpočtový list.

6. Zmluva je vyhotovcni v piatich 13) rovnopisoch, z ktorých tni (3) rovnopisy obdržíPrenajímateľa de (2) rovnopisy Nájomca.
7. Zmluvné strany. aku účastníciprúvneho úkonu vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorilislobodne a vážne,ženeboln tiza rctáv ticsni ani za nápadnenevýhodných podmienoka súčasne. že prejavy vůle každej za zmluvných strán sú dostatočne určité,zrozumiteľnéa prosté omylu a na znak súhlasu s e1ýni jej obsahom ju vlastnoručnepodpisujů. Z2, 04. 2015 17. 0. 2015V Bratislave dřin V I3ratislave dňaPrenajímateľ: Nájomca:

Mr4‘doflKusý v. r. PhDr. Erika TicháPhD V. r.
‘6rosfa riaditel‘ka

$
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Hálkova11  administratívnabudova
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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 3180070120CISL‘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.416417 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 ‘. 50.30Odvoz smeoi 23.00 20.00Vycah 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 15/04/2015DATUM ZMENY 15/04/2015
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MESTSKA ČASŤ BRATISLAVANOVÉMESTO

VÝPIS Z IJZNESENÍz 3. zasadnutiaMiestneho zastupitel‘stvamestskej Časti BratislavaNovéMestokonaréhodňa 14. apríla2015
Miestne zastupitel‘stvoprorokovalo:
17. Návrhna prenájomkanccláricČ. 416 a417 v administrativnej budovo nachádzajůcjsana

HálkovejČ. 11 v Bratislnve na 4. poschodípre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.Uznesenie 3/17
Po prerokovaníprogramu miestne zastupitePstvo pnjalo k bodom Č. 125 uznesenia:

03/17 Miostne zastupitel‘sWo
schval‘ujeprcnájomkancelárskychpriestorov  kanceláricČ. 416 a 417 spolu o výmere 74,08 ni2 nachádzajúcichSa V administratívnejbudovo na HálkovejČ. 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 ročnepro neziskovúorgaisizáciuCentrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., Ičo:45 744 688, ako pripad hodný osobitnéhozreteľapodľaust.. * 9a ods. 9 písm.c) zákonaČ. 138/1991 Zb. o majetku obci v znenl neskoršichpredpisovz dóvodu,ženájomcaCentrum včasnej iritcrvencie Bratislava. no. bude vykonávat‘činnost‘verejneprospešnůpre obyvatelov rnestskej časti BratislavaNovéMesto zahiňajúcunajmäČinnosťzdravotnú, sociálnu,školsko!edukačnůa bude absentujúcim spojivom medzi rodinou/rodičom,pediatrom. t‘zioterapeutom.psychológom,špeciálnym/liečcbnýmpedagógoma sociálnympracovnikom, pričom toto centrum vČasnej intervencie bude jediným centrom v Bratislavskom kraji,
ktoréhocicľombude včasnáintervcncia podporujúcaprepojenie medzi odbomikmi, prostredníctvomktorej se otvoria dvere k implementáciinovéhosystémupriatelskémunajmävoČi rodinámsoznevýhodnenými det‘mi,a to počnůc od 01.05. 2015 naS rukov, s podmienkami:

ti? nájomnázmluva bude nájomcompodpisanáv lehoto do 10 dníod schváleniauzncsenia v miestnomzastupitel‘stve.V prípade,ženájomcanájomnúzmluvu nepodpíšev lehote do 10 dníod schváleniauzncsenia v miestnom znstupitel‘stve,toto uznesenie strati platnosť,b/ nájomcasa zavOzuje, žena predmete nájmuvymenípodlahy a vymaľuje,c/ nújomcasa mimo nájomnéhozavOzuje platiťza službyspojenés nájmomv plnj výško a v prípadepožadovanéhoparkovacieho miesta taktiežnájomnév plnej výško stanovenj cenovým výmerom,
Í [Iivi; ‘a: 21PIti. ()‚‘iraIi;1: O

Správnosťvýpisu uznesenia overcnána Oddelcni organizačnom a evidencie obyvateľovMiestneho
úraduBratislavaNovéMesto dna 12.05.2015.

Júliačcrv.mková.v.r.Vedúcaoddclcnia
Qrganizačnéhoa cvidcncie obyvatl‘ov
Micstneho úraduBratislava — NovéMesto
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Z 2016402
Dodatok Č. 1k Nájomnejzmluve Č. 73/2015 zo dňa22.04.2015uzatvorenej podľaust. 3 a nasl. zákonač. 116/1990 Zb. o nájmea podnájmenebytových priestorovv zneníneskoršíchpredpisov a podľaust. 663 a nasl. zákonač. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníkav zneníneskoršíchpreclpisov (ďalej len „Zmluva“)rnedzi účastníkmi:

Prenajímatel‘: Mestskáčast‘Bratislava—Nové Mestozastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starostasídlo: Junácka1, 832 91 BratislavaIČO: 00603317DIČ: 2020887385Bankovéspoj enie: Prima banka Slovensko, a.s.čísloúčtu: SK835600000000 1800347015variabilný symbol: 3180070120
(d‘alejlen „Prenaj(mateť‘)

Nájomca: Centrum včasnej intervencie, n.o.zastúpený: PhDr. Erika Tichá,PhD., riaditel‘kasídlo: Legionárska13, 831 04 BratislavaIČo: 45 744 688DIČ: 2024177903Bankovéspojenie: Tatra banka, a.s.Císloúčtu: SK1111000000002943464918
(ďalej len „Nájomca“)
(Prenajímateľa Nájomcad‘alejspoločne aj ako „zmluvnéstrany“)

Preambula
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04.2015 Nájomnúzmluvu Č. 73/2015 (ďalej len„Zmluva“).
2. V súlade s ustanovením článku9 bod 2. Zmluvy, ako aj v súlade s uznesenímMiestneho zastupitel‘stva mestskej časti BratislavaNové Mesto č. 16/23 zo dňa16.12.2016 (PrílohaČ. 1), sa zmluvné strany vzájomnedohodli na uzatvorenítohtododatku.

Článok 1Predmet a účelnájmu
Zmluvné strany sa dohodli na rozšírenípredmetu nájmupodl‘ačlánkuI bod 2. Zmluvyo kancelársky priestor Č. 419 na 5. nadzemnom podlažív administratívnej budove so



súpisným číslom2953 postavenej na pozemku parc. č. 12738/10 na Hálkovejul. 11 (d‘alejlen„kanceláriaČ. 419“).Z tohto dóvodusa odo dňaúčinnostitohto dodatku meníčlánok1 bod2. Zmluvy a znie:
„2. Prenajímatel‘v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenechávaNájomcovi do odplatného užívaniana účel opísaný v bode 3. tohto článkutejtoZmluvy nebytové priestory — kancelárie Č. 416, Č. 417 a Č. 419 nachádzajúcesav Stavbe, podľa priloženéhosituačného nákresu, ktorý tvoríprílohu Č. 2 k tejtoZmluve, o celkovej výmere podlahovej plochy 89,16 m2 (podlahováplocha kancelárieč. 416 a Č. 417 je 74,08 rn2, podlahováplocha kancelárieČ. 419 je 15,08 m2) (ďalej lenPredmet nájmu“)a Nájornca sa zaväzuje platit‘ Prenajírnatel‘oviza užívaniePredmetu nájmuriadne a včas nájomnéa úhrady za službyspojené s nájmom(teplo,ohrev teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, osvetlenie, odvoz smetí, výt‘ah,upratovanie a zrážkovávoda) podl‘aČlánku 3 tejto Zrnluvy.“

Článok 2Doba nájmu
Nájom,ktorý vznikne na základetohto dodatku sa uzatvárana dobu určitúodo dňaúčinnostitohto dodatku do 15.04.2020.

Článok 3Výška nájomnéhoa úhradyza službyspojenéhos nájmom
V zmysle rozšírenéhopredmetu nájmusa Článok 3 Zmluvy menía doplňanasledovne:

a) bod 1. znie:
„VýškaNájomnéhoza Predmet nájmupredstavuje sumu 21,00 €/m2/rok, roČná platbanájomnéhoje spolu vo výške 1.872,36 € (slovom: tisícosernstosedemdesiatdvaeura tridsaťšesťcentov).“
b) bod 2., veta prvá,znie:
„Zmluvnéstrany sa dohodli, žeNájornnébude Nájomcauhrádzaťrnesačne vopred,pričom výška každejmesaČnej splátkyje 156,03 € (slovom: stopäťdesiatšest‘eur a tricenty).
c) bod 4., veta prvá,znie:
„Úhrady za služby spojené s nájmombude nájomcauhrádzat‘formou zálohovýchplatieb mesačne, a to vo výške 263,97 € (slovom: dvestošest‘desiattri eura devät‘desiatsedern centov), a to na základe výpočtového listu, ktorý tvoríprílohuČ. 2 tohto Dodatku a nahrádzaprílohuČ. 3 Zmluvy.
d) vkladása nový bod 10., ktorý znie:



„Nájomcasa zaväzuje navýšit‘kauciu zloženúna účetPrenajímatel‘apodl‘abodu 9.tohto článkuv súlade so zvýšenímmesačnéhonájomnéhoo sumu 26,39 €‚ čiženacelkovúsumu 156,03 €‚a to v lehote 10 dníodo dňaúčinnostitohto Dodatku č. 1.

Článok 4Odovzdanie a prevzatie kancelárieČ. 419
K fyzickému odovzdaniu kancelárie č. 419 dójde najneskör do piatich (5)pracovných dníodo dňanadobudnutia účinnostitohto dodatku.

2. Zmluvnéstrany súpovinnédo piatich (5) pracovných dníodo dňaúčinnostitohtododatku vyhotoviťpísomný protokol, v ktorom bude zachytený stav meračovenergiítam sa nachádzajúcichako aj príslušnáfotodokumentácia.

Článok 5UžívaniePľedmetunájmu
Vzhl‘adomna žiadost‘nájomcuo vykonanie úprav v kanceláriič. 419 sa za bod 5.článku5 Zmluvy vkladajúnovébody 6. a 7., ktoréznejú:
„6.Prenajímatel‘súhlasí,aby nájomcavykonal v kanceláriič. 419 tieto úpravy:
• vymal‘ovaniestien,• osadenie ukončovacíchlíštna podlahovélinoleum,• vymal‘ovanieokolia umývadla umývateľným náterom,
pričom nájomcasa zaväzuje, že tieto úpravy vykonáv lehote 30 dníodo dňaúčinnostiDodatku. V prípade,že v stanovenej lehote Nájomcanevykonátietoúpravy, tento súhlas v plnom rozsahu zaniká.

7. Nájomcasa zaväzuje,žev prípadenarušeniastien v Predmete nájmu(vřtaním,prípadnemým poškodením),uvedie steny po skončenínájmudo póvodného,nepoškodenéhostavu.“
2. P6vodnébody 6.  17. článku5 sa označujúako body 8. 19.

Článok 6Záverečnéustanovenia
V ostatných ustanoveniach zostávazmluva nezmenená.

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisyobdržíPrenajímateľa dva (2) rovnopisy Nájomca.
3. Zmluvnéstrany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku tento vlastnoručnepodpisujú.



4. Tento Dodatok je platný dňomjeho podpisu oboma štatutárnymiorgánmizmluvnýchstrán.Zmluvnéstrany sa dohodli, žedodatok nadobúdaúčinnosťdňa01.01.2017 avšaksúčasneaž po jeho zverejnenív súlade s ustanovením 5a zákonač. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciáma v súlade s ustanovením 47a zákona číslo40/1964 Zb. Občianskyzákonník.

V Bratislave dňa21.12.2016 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.



prílohaČ. I

MESTSKÁ ČASŤ BRATiSLAVANOVÉ MESTO

VÝPIS Z UZNESENÍ
Z 16. zasadnutiaMiestneho zastupiteľstvamestskej Časti BratislavaNovéMestokoiiu dňa 16. deccmbra 2016

Miestne zastupitel‘stvoprerokovalo:26. Návrhna prenájomkancelárieČ. 419 na 4. poschodíadrninistratívnejbudovy na Hálkovejul. Iiv Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.IJznesenie 16/23
Po prorokovaní programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom Č. 143

nasledovnéuznesenia:16/23 Miestne zastupitel‘stvos c h v a ľu j eprenájomkancelárieČ. 419, o výmere 15,08 m2 na 4. poschodíadministratívnejbudovy na
Hálkovejul. 11 v Bratislavo so SÚpisným číslom2953 postavenej na pozemku registra „C“
KN parc. č. 1273 8/10na dobu urČitú, do 15.04.2020pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., so sídlom
Legionárska13, 831 04 Bratislavaako prípadhodný osobitného zretel‘apodl‘a 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcív zneníneskoršíchpredpisov z dóvodu,že:• nájomca vykonáva verejne prospešnúČinnost‘ najmä pre obyvateľov mestskej Časti

BratislavaNovéMesto zahňajúcunajmäČinnost‘ zdravotnú, sociálnu,školsko/edukačnúa vykonáva Činnosti podporujúce prepojenie medzi odborníkmi a rodinami so
znevýhodnenými deťmi;• nájomca,vzhl‘adomna množstvorodfn, ktorým poskytuje pomoc, rozširujesvoju Činnost‘
o službyďalšíchšpecializovaných poradcov a terapeutov a z uvedeného dóvodu vzniklapotreba rozšíriťpriestory o d‘alšiukanceláriuku kanceláriámČ. 416 ač. 417, ktoré mánájomcaužpronajaténa základeNájomnejziriluvy Č. 73/2015

za nájomnévo výško: 21, €/m2/rokza podmienok: dodatok Č. I k nájomnejzmluve Č. 73/2015 bude nájomcompodpísaný v
lehoto 15 dníodo dňaschváleniauznesenia v miestnom zastupiteľstve;v prípade,ak dodatokČ. I nebude nájomcorn v uvedenej Iehote podpísaný, uznesenie strácaplatnost‘
 bez pripomienok

ZdržaliSa: O starosta

Správnosťvýpisu uznesenia overenána Oddeleníorganizačno a evidenc‘eobyvatel‘ovMiestneho
úraduBratislavaNovéMesto dňa 21,12.2016.

n. LibušeJamnickáWeferent oddeleniaorgani4čnéboa evidcncie obyvatel‘ovMicstneho úraduBratislavaNovéMesto

Hlasovanie Za: 18
Proti: O Mgr. Rudolf Kusý



prílohaČ. 2
== == == == === == == ======== ===== == ====—===—— ========VÝPOČTOVÝ LISTúhrady za nebytový priestor
A D P. E S A : Bratislava, Hálkova11DON 0729011 NEBYT N513
U Ž Í V A T E Ľ Centrum včasnej inter‘rencie IČO : 45744688Legionárska13 DIČ : 2024177903
Oprav.osoba: PhDr.Erika Ticháriaditel‘ka Banka Tatra banka a.s.Účet. SK1111000000002943464918
Spósob platenia p Variabilný symbol : 3180070120Číslo zmluvy ‘73/2015
ÚDAJE O NEBYTOVOM OBJEKTE
Vykurovanie : ust.redne kurenie Počet osób : 4DodávkaTÚV kup.  centr.pripr.
MIESTNOSTI NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Názov Podlah. Cena Zvý. Ročná Vykur. Koef. Prepoč.plocha úhrada plocha plocham2 Eur/m2 Eur m2 m2
kanc.č.41641‘7 74.08 21.00 0.00 1555.68 0.00 1.000 0.00kanc.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 0.00 156.03Teplo 121.00 0.00 121.00Ohrev TUV 10.00 0.00 10.00Vodné a stočné 16.97 0.00 16.97Osvetlenie 61.00 0.00 61.00Odpad 25.00 0.00 25.00Výťah 3.00 0.00 3.00Zaloha za uprat. 22.00 0.00 22.00Zraz.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 15/04/2020DÁTUM ZMEY 01/01/2017

HEST5KÁ ČÁSt AflSLAVA NOVÉ FOMiestny úrad BratislavkJunka 1, 832 )1 BrasIava33



Z2017417
Dodatok Č. 2k Nájornnejzrnluve Č.73 /2015 ze dňa22.04.2015v •zneníDodatku Č. 1 ze dňa22.12.2016uzatvorenej pod‘aust. 3 a naši.kona Č, 116/1990 Zb. o nájmeapodišájmenebýUových;priestorovv znenl neskoršfchpredpisov a podfa ust 663 a nasl zakona Č 40/1964 Zb Občianskehqzékonnika

 v zacul neskoršíclipredpisov (ďalej len „Zmluva“)medziŮčastníkmi:

Prenajímatel‘: MestskáčasťBratislava—NovéMestozastúpený: Mgr. RudolfKusý, starostasídlo: Junácka1, 832 91 BratislavaIčo: 00603317DIČ: 2020887385Batikovéspojenie: Prima batika Slovensko, a.s.čísloúčtu: SK8356000000001 800347015variabilný symbol: 3180070120
(ďalej v texte ako ‚prenajímate!4‘)
Nájomca: Centrum včasnej intervencie, n.o.zastúpený: PbDr. Erika Tichá,PhD., riaditeľkasídlo: Legionárska13, 831 04 BratislavaIčo: 45744688DIČ: 2024177903Batikovéspojenie: Tatra banka, a.s.Čísloúčti.i: SK1111000000002943464918
(d‘alejv texte ako „nájoinca“)
(ďalej spolu v texte spoločneaj ako „zmluvnéstrany“)

Preambula
1. Zmluvnéstrany uzatvorili dňa22.04.2015 Nájomnúzmluvu Č. 73/2015 a dňa22.12.20 16Dodatok Č. 1 (ďalej len „Zniluva“).
2. V súlade s ustanovenímčlánku9 bod 2. Zmluvy, ako aj v súlade s uznesenímMiestnehozastupiteľstvamestskej Časti BratislavaNovéMesto Č. 22/27 zo dňa 12.12.2017 (PrílohaČ. 1), sa zmluvnéstrany vzájomnedohodli na uzatvorenítohto dodatku.

Článok 1Predmet a účelnájmu
Zmluvné strany sa dohodli na rozšírenípredmetu nájmupodľaČlánku 1 bod 2. Zmluvy okancelárskypriestor 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 Hálkovejul.11 (ďalej len „kanceláriaČ. 414 a 415“).Z tohto dóvoclusa odo dňaúčinnostitohto dodatkumeni článok1 bod 2. Zmluvy a znie:
„2.Prenajímateľv rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenechávaNájomcovido odplatného užívaniana účel opísaný v bode 3. tohto článkutejto Zrnluvy nebytovépriestory — kancelárieČ. 414, Č. 415, Č. 416, Č. 417 a Č. 419 nachádzajůcesa v Stavbo, podľapriloženéhosituačnéhonákresu,ktorý tvoríprílohuČ. 2 k tejto Zniluve, o celkovej výmercpodlahovej plochy 118,79 m2 (podlahováplocha kancelárie Č. 414 a 415 je 29,63 rn2,kancelárieČ. 416 a Č. 417 je 74,08 ni2 a kancelárieČ. 419 je 15,08 m2 ) (d‘alejlen „Predmetnájmu“)a Nájomcasa zavázujeptatiťPrenajímateľoviza užívaniePredmetu nájmuriadne avčas nájomnéa úhradyza službyspojenés nájmom(teplo, ohrev teplej úžitkovejvody, vodnéa stočné,osvetlenie, odvoz smetí,výfah, upratovanie a zrážkovávoda) podl‘aČlánku 3 tejtoZmluvy.“

Článok2Doba nájmu
Nájom,ktorý vznikne na záldadetohto dodatku sa uzatvárana dobu určitáodo dňaúčinnostitohto dodatku do 15.04.2020.

Článok 3Výška nájomnéhoa úhradyza službyspojenéhos nájmom
V zmysle rozšírenéhopredrnetu nájmusa Článok 3 Zmluvy menía doplňanasledovne:
a) bod 1. znie:„Výška Nájomnéhoza Predmet nájmupredstavuje sumu 21,00 €/m2 /rok, ročnáplatbanájomnéhoje spolu vo výške 2 494,59 € (slovom: dvetisícštyristodeväťdesiatštyrieur apäťdesiatdeväfcentov).“
b) bod 2., veta prvá,znie: „Zmluvnéstrany sa dohodli, žeNájomnébude NájomcauhrádzaťmesaČne vopred, pričom výška každejmesačnej splátkyje 207,88 € (slovom: dvestosedemeur a osemdesiatosem centov).
c) bod 4., veta prvá,znie: „Úhradyza služby spojené s nájrnombude nájorncaubrádzaťformou zálohových platieb mesaČne, a to vo výške 322,63 € (slovom tristodvadsaťdvaeur ašesťdesiattricentov), a to na základevýpočtového listu, ktorý tvori prílohuČ. 2 tohto Dodatkua nabrádzaprílohuČ. 3 Zmluvy.
d) vkladása nový bod 10., ktorý ziiie: „Nájoincasa zaväzujenavýšiťkauciu zloženúna účetPrenajímateľapodl‘abodu 9. tohto Článku v súlade so zvýšenímmesačnéhonájomnéhoosumu 51,85 E, Čiže na celkovú sumu 207,88 € a to v lehote 10 dníodo dňaúčinnostitohtoDodatku č. 2.
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Článok 4Odovzdanie a prevzatie kancelárieČ. 414 a Č. 415
1. K fyzickémuodovzdaniu kancelárieČ. 414 a Č. 415 dójde najneskördo siedmich (7)pracovných dníodo dňanadobudnutia účinnostitohto dodatku.
2. Zmluvnéstrany súpovinné do siedmich (7) pracovných dníodo dňaúčinnostitohtododatku vyhotoviťpísomný protokol, v ktorom bude zachytený stav meraČov energiítam sa nachádzajúcichnico aj príslušnáfotodokumentácia.

Článok 5Záverečnéustanovenia
1. V ostatných ustanoveniach zostávazmluva nezmenená.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich(6) rovnopisoch, z ktorých štyri(4) rovrlopisyobdržíPrcnajímateľa dva (2) rovnopisy Nájomca.
3. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku tento vlastnoručnepodpisujú.
4. Tento Dodatok je platný dňomjeho podpisu oboma štatutárnymiorgánmizmluvnýchstrán.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok nadobúda účinnosťdňa 01.01.2018 avšaknajskóražpo jeho zverejnenív súlade s ustanovením Sa zákonaČ. 2 11/2000 Z. z. oslobodnom prístupek informáciáma v súlade s ustanovením47a zákonačíslo40/1964 Zb. Občianskyzákonník.

PrílohaČ. 1 — Výpis z uznesenia Č. 22/27 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstvamestskejčastiBratislava  Novémesto, ktorésa konalo dňa12. decernbra 2017PrííohaČ. 2— Výpočtový list
V Bratislave dňa:22.12.2017 V Bratislave dňa:22. 12.2017

za prenajímatel‘a: za nájomcuMgr. Rudolf Kusý, v. r. starosta PhDr. Erika Tichá,PhD., v. r. riaditel‘ka

3



prUoha Č. IMESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVANOVÉMESTO

VÝPIS Z UZNESENÍz 22. zasadisutiaMiestneho zastupitel‘stvamestskej časti BratislavaNovéMestokoriar[xx1ňa 12.clcccmbra2Ol7
Miestne zastupiteřstvo prerokovalo:
30. Návrhna prenájomkancelárieč.414 a Č.415 na 4.poschodi administratívnejbudovy na Hálkovejul. 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 .5nasledovnéuznesenia:
22/27 Miestne zastupitel‘stvose h v a 1‘u j eprcn4jom kanceláricČ. 414 ač. 415 o výmere 29,63 ni2 na 4. poschodíadministratívnjbudovy na Hálkovejul. II

v Bratislave so sůpisným Člslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“KN parc. Č. 12738/10na dobu urČitú, do 15.04.2020pre neziskovů organizáciuCentrum včasnej intervencie Bratislava, no., So sfdlom Legionósska 13, 831 04
Bratislavaako pripad hodný osobitného zreteľapodľa 9a ods. 9 písm.c) zákona138/1991 Zb. o majetku obcívzriení
neskoršichpredpisov z důvodu. Že:nájomcavykonávaverejne prospešnůčinnost‘najmll pre obyvatel‘ovmestskej Časti BratislavuNové Mestozahfňajůcu najma Činnosť zdravotnů, sociálnu, školstvo/edukačnů a vykonáva činnosti podporujúceprepojenie medzi odborníkmi a rodinami 50 zncvýhodnenými det‘mi;

nájomca,vzhľadomna množstvorodin, ktorým poskytuje pomoc, rozširujesvoju Činnost‘ o službyvo formuskupinových 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 rozširiťpriesto!y o ďalšiekanceláiieku kanccláriámČ. 416, Č. 417 ač. 419, ktorómánájomcaužprenajaténa základeNájomnejzmluvy Č. 73/2015v zneníDodatku Č. I

za nájomnévo výšku 21, €Jm21rok; za podmienky:
 Dodatok Č. 2 kNájomnejzmluve Č. 73/2015 budu nájomcompodpisaný v lehotu 15 dníodo dta schválcnia

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

 bez pripomienokHlasovanic Za: 21Proti: O Mgr. Rudolf Kusý
ZdržaliSa: O Starosta

Správnosťvýpisu uznesenia overenána Oddelcni organizaČnom a evidencic obyvatel‘ovMiestnehoúraduBratislavaNovéMesto dňa15.12.2017.
JúliaČervenkovávedúcaoddeleniaorganizačnéhoa cvidcncic ob cľvMiestncho úraduBratislavaN é stoStrana IVYPISu zUZ21ESENIMicund htetnkij Časti B laaNovtiMotciraid 12.112017



piiloha Č. 2VYPOCTOVY 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
Legionárska13 DIC : 2024177903
83104 Bratislava

Opravnena osoba PhDr.Erika TicháriaditeIka 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



Z201917
Dodatok Č. 3 k Nájomnejzmluve Č. 73/2015 Zodňa22.04.2015 v zneníjej dodatkov(ďalej v texte ako „Dodatok‘)medzi účastníkmi:

Prenajímatel‘: Mestskáčast‘Bratislava—Nové Mestosídlo: Junácka1, 832 91 BratislavaIČO: 00603317DIČ: 2020887385zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starostabankovéspojenie: Prima banka Slovensko a.s.č. účtu: SK 356000000001800347015variabilný symbol: 3180070120
(d‘alejv texte ako ‚prenajímateť‘)
a
Nájomca: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.so sídlorn: Hálkova2953/11, 831 03 BratislavaNovéMestoICO: 45 744 688DIČ: 2024177903zastúpený: PhDr. Erika Tichá,PhD., riaditel‘kabankovéspojenie: Tatra banka, a.s.čísloúčtu:
(d‘alejv texte ako „nájornca“)
(Prenajímateľa Nájornca spolu v texte aj ako „Zmluvnéstrany“ alebo jednotlivo aj ako„Zmluvnástrana“)

Článokl.
1. Zmluvné strany upravili záhlavieZmluvy v časti nájomcua to vzhl‘adomna zmenuvykonanúv názvea sídleorganizácie.

Článok II.
1. Dodatok Č. 3 nadobúda platnost‘dňomjeho podpísaniaoboma Zmluvnými stranamia účinnosťdňomnasledujúcimpo dni zverejnenia v súlade s 47a ods. 2 Občianskehozákonníkav zneníneskoršíchpredpisov.
2. Dodatok Č. 3 je povinne zverejňovanouzmluvou v súlade s 5a zákonač. 2 11/2000Z.z. o slobodnom prístupek informáciáma o zmene a doplneníniektorých zákonovv znení neskoršíchpredpisov. Dodatok Č. 3 je zverejnený na webovom sídleprenaj imatel‘a.
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3. Právnevzt‘ahyDodatkom Č. 3 výslovne neupravenésa aj nad‘alejspravujúpríslušnýmiustanoveniami Zmluvy.
4. Dodatok Č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch každý so silou origináluz ktorých 4
vyhotovenia súurčenépre prenajímatel‘aa 2 vyhotovenie pre nájomcu.

5. Zmluvnéstrany, ako účastníciprávnehoúkonuvyhlasujú, žetento Dodatok uzatvorilislobodne a vážne,ženebol uzavretý v tiesni ani za nápadnenevýhodných podmienok
a súčasne, že prejavy vóle každej zo zmluvných strán sú dostatočne určité,zrozumiteľnéa prostéomylu a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho vlastnoručnepodpisujú.

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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