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NÁJOMNÁ ZMLUVÁč. 73/2015
uzatvarcnI podľa ust. 3 a msl. zákona . I 16t1990 Zb, o náJneodrjrne nebytových priestcrov v znenl

neskoršfch predpisov a podľa ust. 663 u ial. zákona 4OiI96‘l Zb. Občianskeho zákonnlka
v zacul neskoršiclu predplov ťcfiiki kn ‚Zmluva‘) medziúčastnlkmi:

Prenajimatel‘: Mestská Čast‘ Bratislava — Nové Mesto
Zastúperiý: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Sídlo: Junácka 1. 832 91 Bratislhva
Ičo: 00603317
DIČ: 2020887385
Bankové spojeaie: i‘rima.banka.Slo‘ens.ko, n,
Čislo účtu; SK83560O000Q0Ol4l003470‘l 5
Variabilný symbol: 380070120‘ ‘

(dalej len,, Prenajirnczzet)

Nájomca: Ccutrum včasnej intervencie Bratislava, n. O.

Zastťpený: PhDr. Erika Tichá, riaditeľka
Sídlo: Legionárska 13, 831 04 Bratislava
Ičo: 45 744 688
DIČ: 2024177903
Bankové spojenie: Tatra banka, as.
Číslo účtu: SKl 11 1000000002943464918
(dak] len .‚Nájomca‘,)

.(‘Prenajln,a(ef a Ndjornia v :trň spalvcne rn‘cki‘zcsnl aj oku .. rnluvné .irw‘ ‘)

Článek L
Prcdmet a účel nájmu

1. Preruajírnatel‘ vyhlasuje, že má v správc nehnuteľnost‘ v k. ů. Nové Mesto, obec
Bratislava [[I — Nové Mesto, okres Bratislava IT1, cvidovnnú v katastri nchnuteľnostf
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV Č. 31, ato stavbu —

administrativna budova so súpisnýrn íslom 2953 postavená na pozemku regisa „C“
KN parcele Č. 12738/IQ — administrativna budova na Hálkovej ulici v Bratislave

c‘ďalej len „Stavba“,).

2. Prenajimatel‘ v rozsahu a za podrnienok uvedených v tejto Zmluve prenecháva
Nájomcovi do odplatného užh‘ania na účel oplsaný v bode 3. tohto Článku tejto
lmLuvy nebytové prictory — kuunceláric Č. 416 a Č. 417 nachádzájúce sa V Stavbe,
podľa priloženého situačuéhn ntkrcsa, ktorý tvori prílohu Č. 2 k tejto Zmluve, o.
celkovej výmerc podlahovej plochy 74,08 rn2 (diJcj ki „Prednwi nájmu“) a
Nájomca sa zavazuje platit‘ Prcnajimatefovi za.uivaniePredrnetunájn iiadne a vas:

nájomné a úhrady za služby spojené s nájmorn.«eplo, ohrevteplej úžitkóej vody,
vodné a stočné, osvet]enie, odvoz smetl, výah,upratovanie a zrážkovávoda) podl‘a
Článku 3 tejto Zmluvy. ‘

3. Účelorn nájmu je vykonávanie vercjnoprospšnýh Činnosti najmU v prospech
obyvatel‘ov mestskej Časti Bratislavy — Nové Mesto ktorě spoČfvajú najmu vČihnosti
zdravotnej, sociátnej, školsko‘edukačnej, pričouň bude plnit‘ v prvom rade činnosti



podporujůce prcpojenie medzi odbornikini v jednotlivých ob1asiach a rodinám so

znevýhodnenými dcťmi.

4. Nájomca je oprávnený a sůčasne aj povinný uživať Predmet nújmu výlučne pre svoje

potreby a v súktd s účclorn nájmu pndľa tejto Zmtuvy. a to spösobom a v rozsahu

stanovenom v tejto Zmluvu.

5. Nájomca je oprávnený prirncrane používat‘ chodby, schodišlia a toalety určené pre

verejnost‘ (ďalej len .. tpoločnd prksloiy‘). V tejto sůvislosti je nájomca povinný

v spoločných priestoroch dodržiavat‘ čistotu a poriadok.

6. Nájornca prehlasuje, že bol oboznámený s Predmetom nájmu a preberá ho v stave

v nkom sa nachádza. bez výhrad.

7. Nájomné podľa tajto Zmluvy balo schválená na 3. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislavy Nové Mesto Uznesením Č zo dňa

Q •14.04.2015 akopripad hodný osobithého zretel‘a podl‘a ustanovenia 9a ods. 9 pfsm.

•c) zákona Č. 138i191 Zb. o.niajcu obcí v zneni neskorších predpisov, ktoré tvorí

prllohuč. 1 tcjto Zmluvy.

Článok 2
Doba nájmu

1. Nájoni, ktorý vznikne na základe tejto Zmluvy sa uzatvára na dobu určitú od

15.04.2015 do 15.04.2020.,‘

článuk 3
Výška nújoinného a úhrady za služby spojeně S nájmom

1. Výška Nájomného za Predmet niijmu prcdstavuje sumu 21,00,- €/m2/rok. RoČnú

platba nůjomného je vo výške I 555,63 € ( slovorn: jednotisfcpťstopltfdesiatpť

EUR 68/100

2. Zrnluvné strany sa dohodli, žc nájomnó bude Nájomca uhrádza mesačnc vopred,

pričom výška každcj rnesitčncj splátky 129,64 € (slovom; jcdnostodvadsaťdevť

EUR 641100). Mesačná úhrada nájomného je splatná vždy do 5. dňa prislušného
mesiaca. Pomerná časť prvého nájomného bude splatná v lehote 10 dni odo dňa

účinnosti tcjto zmluvy.

3. Prenajimuteľ si ‘yhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomněho formou
písomného oznúmenia o yvý.eui nú,jornndho za Preclrnet nájmu v závislosti od úrovne
inflácie jedenkrát ročne Nájomiié platné k 31 .deccmbru bežného roka sa zvýší
o mieru inflácie ofciilne vvhksenú Statistickým úradom SR, aro od Oljanuára
nasledujúceho roka.

4. Úhrady za služby spojené s nájmom bude nájontca.uhrďdzat‘ formouzáiohovýd
plntieb wcsnčne, u to vo ‘ýške 220,36 € (slovom: dvestod‘adsať UR .36l100), ato
na základe výpočtového listu, ktorý tvorí pĺ1ohu Č. 3 tejto Zmluvy. Mesačná
zálohová platba je splatná vždy spolu o splaI)iýrn nájornným podl‘a bodu 2 tohtó
ustanovenia Zmluvy. Prvá úrda zálohoej platby je splatná. v lehote splaiosti
pomernej časti prvého nůjpmpéhd podlabbu 2 ťhto čláiku Zmluvy.



5. Zálohové úhrady za služby spojené s nňjmom huclů zúčtované každoročnc vždy do
01.06. nasledujůccho kalendůrncliu ruku. Nakuľko Predmet nájmu nic je opatrený
mcračmi, vyůčtovanie s vykoni na základe pomorného prcpočtu stavu príslušného
meracieho zariaclcnia pndľLl cclkovuj pocllahuvej plochy Prednictu nájmu k celkovej
prcnujatj podlnhovej ploche Stavby. Pripadné preplalky budů nájomcovi vrátené na

jeho účet uvedený v záhlnvf tcjo zrnluvy. Prfpadné nedoplatky je nájomca povinný

uhradiť prenajfmntel‘ovi na záklac1 ním vystavcncj faktúry s lehotou splatnosti 30 dni

odo dňa jej doručenia nájomcovi.

6. Prenajfmatel‘ si vyhradzuje právo zvýšenia zálohovcj úhrady za služby spojené s
riájmom formou jednosLrnnného pisomného vyhlásenia Prenajímateřa, ktorej výška
bude závisiet‘ od platnáho cenníka dodávateľov sieťových odvetví, resp. poskytovateľa

služby.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné. ako aj ůhrada za služby spojené s nájmom

budů zo strany nájomcu platerié spoločne na účet Prenajfmateľa uvedený v záhlaví

O tejto zmluvy v lehotách uvedených v tomto člůnku Zmluvy, s uvedením variabilnébo
symbolu 31800700120. Za dcň ůhrady nájomného a úhrady za služby spojené s
nájmom sit považuje ileí, kcdy bob plnenie v plnej výške priplsané na účet
Prenajfmatcľa.

8. Ak Nájomca neuhradí v stnnovcncj lchote nájomn a úhrady za služby spojeně

s nájmom, pripadne. icb vyůčtovanieje povinný zaplatiC Prenajimateb‘ovi zákonný úrok

z omeškania.

9. Nájomca za zavitzuje v lehota 10 dni ode dán účinnosti tcjto zmluy,.z1ožiť na účet

Prenajimateřa. kaLiem vo výšlce jutlučlw niesačného nájemného, t. j vč výškc

129,64 E, ako zábezpeku pre pripad poškodenia Predmctu nájmu, prípadne ak sa

Nájomca dostane clo omekunia s platenfm oájornnůho a ůhrad za služby spojené

s nájmem, alcbo tieto neuhradí vůbec. Kaucia bude po oČítani pripadných nárokov
Prenajfmateľa vrátenáNájorncovi do 30 dnhododfai Lkončenia Lejte Zrnhwy.

člúnok4
Odovz,hinig n prvvzutio Prcdnietu nájmu

1. K fyzickému odovzdaniu a prcvzutiu Predmct nájmu cbůjdc najneskór do piatich (5)
praeovných dni odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zniluvy.

2. Zmluvné strany sů povinné do piatich (5) pracovných dni odo dňa účinnosti tejto
Zmhuvy vyhotovit‘ pisomuý Protokol. v ktorom bude zachytcný stav meračov energii
tam sa nachádzajůcich, ako aj prisluná fotodokumentácia.

3. Prenajimaiel‘ vyhlasuje, že na l‘redinec nájmu sn nevyskytujú žiadne právne ani

faktické vady, ktor by akýmkoľvek spůsobom bránili užívaniu Predmetu nájmu na
dohodnutÝ účel.

Článek S
Uživanie Predmatu nájmu

1. Nájornca je povinný vprcnajatých pricsioroch zahezpečiť plnenie ‘šetkých poviimostl
vyplývajücich ze zůkona Č. 3, 4‘20W L. z. o oehrane pred požinrmi. Nájomca
zodpovedá aj za bezpcčnosť a ochranu zdraviti pri práci v plnom rozsahu podl‘a
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príslušných prdpisov. Porušenie icjto povinnosti za strany Nájomcu oprávňuje

Prenajlma(cľa k odstůpenie od 7,inltivy.

2. Nňjomca je povinný vykonávaf prnvidcln kontroly fl rezic syojich elektrických

spotreběov n zariadeni nainštalovnných a puživaných v prcnajatých priestoroch
v zmyslc právnych predpisov platných v SR a STN 331610 v stanovených tcnn[noch,
uvedených v citova.ricj STN. Nájomca je povirrný na základe požiadavky pavereného

pracovníka prenajfmateľa predložiť zápis alebo kópiu zápisu z týchto kontrol,
odborných prehliadok n odborných skúšok alebo řevízil.

3. Nájomca sa zaväzuje prfstuppiť Predmet nájriu Prenajímateľovi v zmysle Čtánku..6
bodu 2 tjto Zmluvy Pra pripad hroztacej Škody, priěom postačí aj podozrenie z

hroziacej Škody, má Prenajimeteľ právo vstupu do - Pťedmctu nájmu, o Čom

bezodkladne informuje Nájomcu. Zii týrnto účélom bude mat‘ Prenajlmatel‘ jedno

vyhotovenie kl‘ůčov, l«orů bude uložené v zapeutenej obálkc.

Q
4. Všetky úpravy a zmeny urobené na Prudmcie nájmu sú prípustné len na základe

predchádzaj ůceho písomnéhn súhlasu Pnmajirnatcl‘a.

5. Prcnajírnateľ súhlasl, aby nájomca na Predmete nájmu vykonal tieto úpravy;
• vymaľovanic stien,
• výmena podláh,

pričom tento súhlas platí výlučnc do 90 dni odo dřia účinnosti tejto zmluvy.
V prlpade, ak v stanovenej lehote Nájomca nevykoná úpravy Predmetu näjmu, tento

súhias v plnom rozsahu zaniká.

6. Nájomca bude v plnom rozsahu znášať všetky náklady vyplývajůce zo zmien na
Predrnete nájmu, o ktoré požiadal, ako aj vetky výdavky na povolenie takýchto
zmieri, Čo potvrdzuje svojiin výslovným sůhlasom, podpisom na tejto Zmluve,

7. N4jomca nic je oprAvncný požadovat‘ zľavu na nájomnorn v sůvislosti s vykonanými
úpravami podľa bodu 5 tohto ustanovenia Zmluvy; keďže Predrnet nájmu je mu zo
strany Prenajimatcl‘n prcncchaný do uívania už so zniženým nájomným v porovnaní
s ncbytovmi priestormi na ádzajůimi sa v Stavbe.

O
8. Nájomca so znenim bodn 7 tohto utanc.ivenin Zmlu% y súhlasi v plnom rozsahu,

priČom výslovnc deklaruje, žu voči tomuto zneniu nemá žiadne námictky ani
pripomienky a takto naformulované znenie je pine v súlade s informáciami, ktoré sú
mu známe, a ktoré sú zároveň aj verejne dostupné na webovom sídle Prenajimateľa.

9. Pokial‘ Nájomca vykoná akékoľvck ďaišie úpravy na Predmete nájmu, na ktorá mu
Prenajímateľ udelí prcdchádzajúci pisomný sáhlas, Nájomca vyhlasuje, že tieto
investlcic ncbudc po ukončení tcjto Zrnluvy požadovat‘ Split‘, a to bez ohl‘adu na tú
skutočnosť, či Žnvastície za strany Nájomcu budú dočasnc/trvale zhodnocovat‘
Predmet nájmu, resp. investícic budú trvalo zhodnocovat‘ Stavbu. Nájomca podpisom
tejto Nájoninej zrnluvy výslovne deklaruje, že s obsahom tohto ustanovenia Zmluvy
sůhlasf, na jeho znenie bol za strany Prenajímntcfa osobitne upozorneril a voči jeho
zneniu nemá žiadne nárnietky ani pripomienky.

10. Nájomc;i i.oclpoLí % LIk kL‘d). aure ‘iiknu v dč1edku alebo v sůvislosti so
zmenarni, ako aj so saniuiiiuu činnusťou Nijornu. na Predinete nájmu uskutočncnýrni
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Nájomcom, nlebo uskutačnenými mými osobami v jeho mane; resp. tretimi osobami,
ktorýrn Nájoma umožnil stup do Prcdmotu nájmu.

11. Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktorévztikaů v d8sledku alebo v sůvislosti so
znienami, ako aj so samotnou čiwiost‘ou,Nájncu, na Predmete nájmu uskutočnenými
Nájomcom, alcbo uskutočnenými mými osbami v jcho mano; resp. tratimi osobami,
ktorým Nájoinca umožnil vstup do Predmetu najmu.

12. Nájomca je povinný na svoje náklady vykonávat‘ drobné opravy a vykonávat bežnú
údržbu Predmetu nájmu. Zi drobné opravy a bežnú údržbu sa považujú opravy a
údržba Predmetu nájmu podľa ustaiiovcnia 5 a 6 nariadcnia vlády Č. 87/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonnika. Ak sa Nájomca
nepostará o včasné vykonanic drobných opráv ti božnú údržbu Prcdmetu nájmu, má
Prenaj(i-natel‘ právo tak urobit1 sám ntebo prostrudnfctvom mci poverenej osoby a
požadovat‘ od Nájorncu náhradu primerane a účelnu vynaložených nákladov.

Q 13. Nájomcajc povinný Predmct nújniu na svoje náklady udržiavať v stave spósobilom na
dohovorené užfvanie a účel a je povinný uhrůdzať všetky náklady spojené s obvyklým
udržiavanírn.

14. Opravy ti údržbu veci, umieswených v Prediuete nájmu, ktoré sů ‘to vlas(nfctve
Nájomcu, vykonúva Nújomca na svoje náklady.

15. Nájomca je povinný odstrániť všotky závady ti Škody v/na Predmcte nájmu alebo na
bytovom dome1 ktoré spósobil Nájotnca, jeho zástupcovia, zamestnanci, klienti,
splnomocnenci alebo pozvané osnby tik sa tak nestane, má Prenajimatel‘ právo
závady a poškodertia odstrúnit‘ a požadovať od Nújomcu náhradu účelna a
preukázatcl‘nc vynaložených nůkladuv.

16. Nňjomca zodpovedá za všctky škody. ktoré, vlna Prudniete nájmu alebo v/na Stavbe,
v ktorej sa Predmet nájmu nacliůdza, spůsobil on sám, jeho zástupcovia, znmestnanci,
zákaznfci, splnomocnenci alebo pozvané osoby.

17. Nájomca zodpovedá aj a škndy vyvolaná v dĎsledku nesprťivneho alebo
neopržvneného použitia Spoločných časti a spoločných zariaden( ti prlslušenstva
Stavby, oko aj technologických zuriadeui a časti nachádzajůcich se v/ria Stavbe alebo
Predmete nájmu, akýrni sů najrna inšiaMcie určené na dodávky vody, ako kanalizácia,
na osvetlenie, na dodávku elektrickej energie, kúrenia a sanitárne inštalácie,
Nájomcom, jeho zástupcami, zamestnancarni, zákazníknii, splnomocnencami alebo
pozvanými osobami.

Článok 6
l‘rúva ti povinnosti zmluvných stržit

1. Prenajfmutel‘ je povinný odovzdat‘ Nájomcovi Predmet nájmu v stave spůsobilom na
dohodnutě užívanie, zabczpcčiť riadrie plnenie služieb spojených s nájom.

2. Prenajirnatel‘ je oprávnený uskuiočňovai‘ kontroly v Predmete nájmu a za týmto
úČelom vstupovat‘ do l‘redmetti nájmu. ti w nu základu predchádznjúvej osobitnej
dohody zmluvnýcli irún. pričim Nfijoniea je pnvinn umožnit‘ tŮto kontrolu
bczadkludnc, nnjitckCir v.ak idiote 2 duí udu dúa pužiadania za strany
Prenajimateľa.
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3. Prcnaj(mateľ je oprávncný po dobu trvonia nájmu vykonávať stavebné zásahy a

stavebné úpravy Predmetu najmu akbo areálu nevyhnutné pra riadnu údržbu,

prevádzku a využitie Prednictu nájmu alebo areálu, ako aj všctky stavebné zásahy a

stavebné úpravy nevyhnutné pre zabráncnie vzniku škČd alebo prc odstráncnie týchto

škód. I

4. Prenaj[mateľ je oprůvneitý splIiornomit Iretiu osobu nu poskytavmiie dohodnutých

služicb spojených s nájmow. ako aj na výkon všctkých práv a povinnosti

Preriajimateľa.

5. Nájomca je povinný užívuť Prcdrnei nájmu výlučne pre svoje potreby, na dohodnutý

Uc1 nájmu v súladc s platnými právnyrni predpismi a ustanoveniamitejto Zrnluvy.

6. Nájomca je povinný počinat‘ si V Predmete nájmu tak, aby zjeho činnosti nevznikali

Škody a súčasnc hrozince škody odvrucať.

0 7. Pokia)‘ o to Nájomca oŽjadal, je Njomca oprávnený využfvať/použlvat‘ poštovú
schránku, ktorú nu urči Prenajatetpri.prevzatf Predmetu Mimu.

8. Nájomca vyhlasuje, že si je vederný toho, že areál, kde sa nachádzu Stavba je

prístupný tratím osobám.

9. Nájonica nič c oprh‘neaý dat‘ Predrnct nájmu do užfvania, podnájmu a!cbo

výpožičky trctej osobc. \‘ pripacic porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný

zaplatit‘ zrnluveú pokutu vo výška 200,00 €. Čim nic je dotknuté právo prenajfmateľa
ukončit‘ Zmluvu v sůladc s Článkom ‘ bodorn 1.2.. Porušenie tohto ustanoveaia sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy

10. Nájomca nic je oprňvnený postůpiť akékoľvek pohl‘adávky voči l‘renajímateľovi na
tretiu osobu.

11. Nájomca ako aj jeho zamestnanci je/sů povinný/í dodržiavať prevádzkový poriadok
areálu.

U ČJÚnok7
Skončcnie nájmu

1. Nájom podl‘a tejto Zmluv)‘ končí:
1.1. uplyriutlm času. na ktorý bol dojednaný;
1.2. dohodou zmluvných strán:
1.3. pfsomnou výpovcďou zo strany Prennjimateľa;
1.4. písomnou výpovcďou zo strany Nújomcu.

2. Zmluvné stran‘ sa dohodli, c Zrnluvu možno vypovedat‘ v trojmesačnej výpovednej
lehote, ktorá začne plynůt‘ prvým dorii nasledujúceho mesiaca, kedy bota výpoveď
doručená druhej zmluvriej strana.

3. Zrnluvné strany sú ‘iazané výpovedn‘.‘mi dávpdmj npdl‘a ustanpvcnip 9 ode. 2
zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znen! ncskoršfch
predpisov — na strune ‘Prcnajíinutcľn; a eocll‘a ustanovenia 9 ods. 3 zákona
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Ď. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znenl neskoršich

predpisov — na strane — na strano Niijomcu.

4. Prenajfmriteľ je oprávn.ený od Zmluvy okamžitc odstůpit‘ jednostranným právnym

úkonom podľa ust. 67‘) flhčianskcho zkonníkn vznenI neskorších predpisov, najmá

o.k Nújornca vykonal siavebné ásuhy v/na Preclmete nájmu abbo areáli bez

predchádzajúeelw píotuného súhlusu Prcnajimntel‘a abbo v rozpore s touto Zmluvou

(podstatné porušenie tejto Zmluv)‘).

5. Skončením nájmu podl‘a tejto Zrnluvy nic je dotknutá povinnost‘ Nájomcu zaplatíť

pomernů časť rodného Nůjomnélio. zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako

aj právo Prenajirnatoľa na náhradu Škody a zmkivnc dohodnuté sankcie (zmluvnú

pokutu a úroky z onieškaniu).

6. Nájornca sa zavazuje vrátit Predmet nájmu Prenajirnatel‘ovi ku dfiu skončenia nájmu

riodne vyprataný a uprataný, s prihliadnutim na obvyklá opotrebenie.

O 7. Ak Nájomca nebude v zrnysle dohodnutých ustano‘ní Zmluvy rindne a včas platit‘

nájomné a zálohové úhrady za služby spojená s nájrnom, pripadn ich vyůčtovanie,

dáva súhla k tornu, aby si Prenajimatel‘ po uplynuti výpovcdhej lehoty4 bez súdnehö

rozhodnutia pronajatÝ Predmet náinu spilstupnil, u \‘CCi nachádžajŮce sa v ňam

uskladnil na náklad)‘ Nújorncu po dobu 2 niesiaeov vo svojich skladových priestoroch.

V pripade, že si Nájomca veci vtejto lehalo nevyzdvihne dáva súhls k tornu, aby

Prenajtmateľ uskladnené voci zlikvidoval bez nároku na akúkol‘vek náhradu. Prípadné

Škody vzniknuté z titulu uskladncnia resp. likvidácie voci znáša v plnom rozsahu

Nájomca.

8. Nájomca dúva tiet Prcnajímuteľovi sáhlas k tornu, aby si bez súdneho rozhodnutia

spristupnil Predmct nájmu v prípade nkéhokoľvek skončenia nájmu, ak Nájomca tento

priestor dobrovoľne neodovzdá Prenajíniatel‘ovi.

článok 8
Doručovanie

C) 1. Znituvné strany sa dohodli, že akákol‘vck plsornnosti za strany Prenaj(mateľa abebo

Nájomcu budú v pisornncj podobo v stovenskorn jazyku a považujů sa za rbadne

podané, doručené alebo uskutočnené. ak sa doručio osobne, prostrednfctvom kuriéra,

doporučenej poštovej zásiclkv abbo zásielky s doruCenkou zmIuvnej strano, ktorej sa

musí1 abebo ktorej sa sinic predbožiť na adresu zmluvuej strany, ktorá je uvedená ako

adresa sídla abebo trvalého pobytu v záhlaví tejto Zinluvy. resp. na taků adresu, ktorů

zmluvná strana oznámila prostreclnictvom písomného oznárnenia zmluvnej stran;

ktorá oznámenie predkladá, abebo požaduje.

2. Pfsomnosti sa považujů za doručcná aj vtedy, o.k adresát táto odmietol prevziať. Za

doň doručeni. sa ‘tedy považuje deti odnieinutia prevzatia oámenia adresátom. Ak

adresát nebol zastihnutý na adrese určenej na doručovanie a zásiebku si do troch (3)
dni od jej uloženin na póte alchů odo dia oznňrnenia kuriérskej spoločnosti

o rieůspešnom doručovaní nevyzdvihne, považuje sa posbedný deň tcjto lehoty za deťi
doručenia, i kod‘ sa adresát o uloženi zásielky ajcj obsahu nedozvedel.

•1



Článok9
iúvcrečné ustanovcnia

1. Zmluva nadobůcln pkitnoť dňoin podpisu zmtuviiými stranami a ůčinnosť dňom
nasledujůcirn po dni L Lrjncnin v sú)ndc s ustanovením 47a ods. 2 Občianskho
zákonník v zncni neskoršich predpisov v spojeni s ustanovením Sa zákona

Č. 21 112000 Z. z. o slobodnom prfstupc k lnformdciúm a o zmene a dop[nenf
niektorých zákonov v znení ncskoršich predpisov.

2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy, dodatky ulebo prflohy k tejto Zmluve musia byt‘
vyhotovené výlučnc v pisomne) íorme a podpisané zrnluvnýrni stranami.

3. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa nadia pnislušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonnika, zákonu Č. 116/1990 Zh. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znenf neskoršich predpisov a ostatnými všeobecne platnými a závaznými
právnymi predpisrni.

4. V pnfpade ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy ukáže alebo neskár stane

neplainý m. neúči nnýnt uleho netipl ikovateľným. pltttnosť a vykonatel‘nosť ostatných

ustanovení lejtu Zmluv) zustáva ncdotknutů, plittná a účinná. Zmluvné strany sa

zavzujů dohodou nahradiť neplatné alcbo neúčinné alebo neaplikovatcľné
usto.novcnie novým ustauoveniin, ktoré zodpovedá póvodne zamýšľanému účelu
neplatného alebo aeúčirtného abbo neaplikovuteľndho ustanovenia, a to v Iehote
tridsiatich (30) dní odo dňu cboručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvncj

stranD.

5. Neoddeliiel‘nou sůČaťiw tejtu Zmluvy Ci.

- prfloha Č. 1 - \‘ýpis z uznesení zo zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva mestskcj Časti Bratislava — Nové Mesto konaného
dňa 14.04.2015;

- prfloba Č. 2 - situaČný nákres;
- príloha Č. 3 - výpočtový list.

6. Zmluva je vyhotovean v pialich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží

O Prenajímateľ a dve (2) rovnopisy Nájomcn.

7. Zrnluvné strany. ako účtstníci prúvnclio úkonu vyhlasujú, že túto Zrnluvu uzatvorili
sbobodrie a vážne, že nibolu uzaretá v ticsni ani za nňpadne nevýhodných podmienok
a súčnsne. že prejavy vůle každej za zinluvných strán sů dostatočne určité,
zrozumiieľné a prosté omylu a na znak sůhlasu s ielým jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

Z.2. 0. 2015 17. 04. 2015
V Bratislave dňu V l3ratislave dňa
Prenaj fmatel‘; Nájomca:

14‘do$ Kusý v. r. PhDr. Erika Tichá, PhD V. I.

riaditel‘ka
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uhzady za riebyovy p±eor
aflnfl_ Sns asaanflsflasSflflfl=SaS__na_ne

A D R E $ P Braie1ava. M1kova 1..

0CM 0729011 NEBYT N513

U Z I V A T L i Centrum va5ne3 itcrvencie TO ICQ 4?44G88

L.eionárska 13 DIC

83104 Brad1ava

SOSOfl PLPT!NIA P vAtBIUr SYMSOL 318007012C

C!SLO ZILUvY /2015
flZS n.s.aae Ss

MIESTNOSTI NETVED PRIE5TOj.U

NAZOV ?ODt..A2I. CENA ZV‘ďS. KOCNA vYIaJR. KOZF. PREPOC.
URRJA PLOCKA pwou

m2 ur/n2 * EUr rn3

karc..416-417 74.08 21.00 0.00 i55S68 0.00 1.000 0.00

74.08 1555.66 0.00 0.00

Sflflfl annSzSSflSCflaafl*SCSZSSKSSSSSSSSSSSSB

(Eur] MESACNA UHRADA DPH C E L K Q M
aSSSSSSflSflsflfl aaBSaaflfl.efla flflfl fl .eaeans..a

Z P. K. N A J O M 129.64 0.00 129.64

Teplo 100.00 0.00 100.00

Ohrav TIJV 10.00 0.00 10.00

Vodne a stocn 16.26 000 16.36

Osve;lenle 50.00 0.00 50.00

Odvoz smei 20.00 0.00 20.00
Vyah 2.00 .20 2.00

Upratovame 15.00 0.00 18.00

Zraz .voda .Z0 3.00 4.00

CZ L KOM v EUr 350.00 10.00 350.00

v sk (:o!werny kuť 30.1260 .$k/E‘.r) 10544.10
nunsaraassassrasaewaaSees aZCZZfl*SSUCSKXSSS5fleaSaaa•ea

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



MESTSKA ČASt BRATISLAVA-NOVĚ MESTO

á
VÝPIS Z UZNESENI

z 3. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto

konaráho dsa 14. aprila 2015

Mieslne zaatupitcľstvo prerokovnlo:

17. Návrh na prenájom kanceláiie Č. 416 a417 v sdministrntivnej budove nachádzajůcj sena

Hálkovej Č. II v Bratislava na 4. poschodl pra Centrum včnsnej intervencže Bratislava, n.o.

Uzncsaaie 3/17

Po prerokovaníprogramu mlestne zartupite1vo prtjalo k bodom Č. 1-25 uznesenia:

03117 Miestnc zastupitel‘stvo
schval‘ uje
prcnájom Icancclánkych prieatomv - kancclarie Č. 416 s 417 spolu o výmete 74,08 m2 nachádzajůcich

sav udministrat(vnej budove ne Hálkovej Č. [Iv Bratislava So zůp. Č. 2953 postavencj na pozemku -

parcele registra “C“ KN Č. 1273811 O za sumu vo výške 21,00 Elm2 ročnc pra neziskovú organiziciu -

Centrum vČasnej intervencie Bratislava. n.o., IČO: 45744 688, oko prlpad hodný osobitného zretel‘a

podľu ust. 9e ods. 9 plam. c) zákonn Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znenl neskoréich predpisov

z důvodu, že nájomca Centrum včasnej intcrvencie Bratislava. n.o. bude vykonávat‘ činnosť verejne

prospcšnů pra obyvatel‘ov mestskej Časti Bratislava-Nová Mesto zahMajůcu najmä Činnost

zdravotnú. sociálnu, školsko/edukačnů a bude absentujůcim spojivom medzi rodinoulrodičom,

pediatrom. yziotcrapeutom. psycholůgom, ŠpeciáinymlHečebným pedagógom n soc(álnym

pracovnlkom, pričom toto centrum včasncj intcrvcncie bude jediným ccntrom v Brnúslavskom kraji,

ktorého cicl‘om bude včasná inlcrvencia podporujiica prepojcnic mcdzi odbornikmi, prostrednlctvom

ktorej sa otvotia dyera k implcmenlúcii nového systému priatclskému najm5 voči rodinám so

znevýhodnenými det‘mi, ato počnúc úd 01.05. 2015 naS rukov, s podmienkanii:

af nújomná zmluva bude nájomcom podplsaná v lcbote do 10 dni cd schválcnia uznescnia v miestnom

znstupitel‘stvc. V pripade, že nájomca nájomnů zmluvu nepodplše v lehota do 10 dni úd schv*lenia

tmesenia v miestnom zastupiterstve, toto uznesenia strntl platnost‘,

b/ nájomca sa zavázeje, že na predmete nájmu vyrncni podlahya vymaFujc,

c/ nňjomca sa mimo nájomnáho zavázuje platit za služby spojené s nájmom v plnj výška a v pripadc

po2adovaného parkovacieho miesta taktiež nójoniné v plnaj výška stanovenej cenovým výmcrom

Správnost‘ výpleu uznesenia ovcrcná na Oddelenl organizačnom a cvidencie obyvatal‘ov Micstneho

úradu Bratislava-Nová Mesto dila 12.05.2015.

Júlia čcrvcnková. v.r,
Vcdúca oddclcriia
Organizačnáho n evidcncic obyvatľov

Micstncho úradu Bratislava — Nová Mesto

Strana1
vÝpts.u z

z 3.zassdnutii Miestnaho zutupiteľstvs mcstskcj Časti Bratislava-Nové Mesto
koraného děi 14.04.20t5
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Z2016-402

fodatokČ.1 :::‚.

k Nájoninej zmluve Č 73/2Ói[5 zo dňa 22 04 2O[5
uzatvorenej podra ust 3 a nasl zákona č 116/1990 Zb o nájme a podnájme neytových

v znení neskorších jredplsov apodľa ust * 63 a nasl zákona Č 40/1964 Zb @bČianskehi

v zneni neskoršfcli predpisov alej len »Zmluvď‘)
medzidčastníkzui

.

Prenajímatel‘:
zastúpený:
sídlo;
Ičo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
variabilný symbol:

Mestská časť Bratislava—Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Junácka 1, 832 91 Bratislava
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
SK8356000000001 800347015
3180070120

(d‘alej len „Prenajímateľ‘)

Nájomca;
zastúpený:
sídlo:
Ičo:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Centrum včasnej intervencie, n.o.
PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditeľka
Legionárska 13, 831 04 Bratislava
45744688
2024177903
Tatra banka, a.s.
SKl 111000000002943464918

(d‘alej ]en „Nájomca“)

(Prenajímatel‘ a Nájomca ďalej 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 (Prfloha Č. 1), sa zmluvné strany vZájomne dohodli na uzatvorení tohto

dodatku.

Článok 1
Predmet a účel nájmu

Zrnluvné strany sa dohodli na rozšírení predmetu nájmu podl‘a článku 1 bod 2. Zmluvy

o kancelársky priestor Č. 419 na 5. nadzemnom podlaží v administratívnej budove so



súpisným číslorn 2953 postavenej na pozemku parc. č. 12738/10 na Hálkovej ul. 11 (ďalej len

„kanceldria 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“) aNájomca sa zavazuje platiť 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) podl‘a Článku 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 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 Predrnet nájmu predstavuje sumu 21,00 €/m2/rok, ročná platba

nájomného je spolu vo výške 1.872,36 € (slovom: tisícosemstosedemdesiatdva eur

a tridsaťšesť centov).“

b) bod 2., veta prvá, znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomné bude Nájomca uhrádzať mesačne vopred,

pričom výška každej mesačnej splátky je 156,03 € (slovom: stopäťdesiatšesť eur a Iii

centy).

c) bod 4., veta prvá, znie:

„Úhrady za služby spojené s nájmom bude nájomca uhrádzať fortnou zálohových

platieb mesaČne, a to vo výške 263,97 € (slovom: dvestošest‘desiattri eur

a deväťdesiatsedem centov), a to na základe výpočtového listu, ktorý tvorí

príloliu Č. 2 tohto Dodatku a nahrádza prílohu Č. 3 Zmluvy.

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



„Nájornca 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
celková 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 nadobudiiutia 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 Predmetu nájmu

Vzhl‘adom na žiadosť 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‘ovaiie 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 (vftaním,
prípadne mým poškodením), uvedie steny po skončení nájmu do póvodného,
nepoškodeného stavu.“

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



priloha Č. j

MESTSKA ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
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VYPIS Z UZNESENI

z16. zasadnutia

Miestneho zastupitel‘stva mestskej Časti Bratislava-Nově Mesto

krx, diía 16debra2O16

Miestne zastupitel‘stvo prcrokovalo:
26. Návrh na prenájom kancelárie Č. 419 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11

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

Uznesenie 16/23

Po prerokovartí programu rokovania miestne zastupitel‘stvo prijalo k bodom Č. 1-43

nasledovné uznesenia:
16J23 Mlestne zastupitel‘stvo

seb v a ľ u j e
prenájom kancelárie Č. 419, o výmere 15,08 tu2 na 4. poschodí administratfvnej budovy na

Hálkovej ul. 11 v Bratislave so súpisnýni Číslom 2953 postavenej na pozemku registra »C«

KN parc. Č. 12738/10
na dobu určitů, do 15.04.2020
pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., so sídlom

Legionárska 13, 831 04 Bratislava
ako prfpad hodný osobitného zreteľa podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb.

o majetku obci v znenf neskorších predpisov z dövodi.i. že:

• nájomca vykonáva verejne prospešnú Činnost‘ najma pre obyvaterov rnestskej Časti

Bratislava-Nové Mesto zaWňajúcu najmé Činnosť zdravotnú, sociálnu, školsko/edukaěnú

a vykonáva Činnosti podporujúce prepojenie medzi odborníkmi a rodinami so

znevýhodnenými deťmi;

• nájomca, vzhľadom na množstvo rodin, ktorýin poskytuje pomoc, rozširuje svoju Činnosť

o služby ďalšfch špecfalizovaných poradcov a terapeutov a z uvedeného d8vodu vznikla

potreba rozširiť priestory o d‘alšiu kanceláriu ku kanceiáriám Č. 416 a Č. 417, ktoré má

nájomca už prenajaté na základe Nájomnej zmluvy Č. 73/20 15

za nájomné vo výške: 21,- €/m2/rok

za podrnienok: dodatok Č. I k nájomnej zmluve Č. 73/2015 bude nájomcom podpfsaný v

lehote 15 dni odo dila schválenia uznesenia v miestnorn zastupiteľstve; v pripade, ak dodatok

Č. I nebude nájomcom v uvedenej lehote podpisaný, uznesenie stráca platnost‘

- bez prlpomienok
Hlasovanlc Za: IS

Proti: O Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali Sa: O starosta

Správnost‘ výpisu uznesenia ovareriá na Oddelenf organizačno a evidence obyvateľov Miestneho

Ďradu Bratislava-Nové Mesto dňa 21.12.2016.

Libuše Jamnická
ferent oddelenia

argan nébo a evldcncic a‘vatal‘ov

Mlcstnc úradu Bratislava-Nové Mesto



prlloha Č. 2

=fls fl fl == fl ==fl======= ===z == =fl==n=fl fl ==== == === ====== ===== == =

VÝPOČTOVÝ LIST
dhrady 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 riaditeľka Banka Tatra banka a.s.
Účet SK1111000000002943464918

Sp8sob platenia P Variabilný symbol : 3180070120

Čĺsio zmluvy 73/2015
fl___nfl;;na fl = ======flfl=fl=flflfl fl

Vykurovanie : ustredne kurenie Počet osöb 4

Dodávka TUV : kup. - centr.pripr.

MIESTNOSTI NEBYTOVÉHO PRIESTORTJ

Názov Podlah. Cena Zvýš. Ročná Vykur. Koef. Prepoč.

plocha ůhrada plocha plocha

m2 Eur/rn2 Eur m2 m2

kanc.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

89.16 1872.36 0.00 0.00

;=
=;===__ fl __======= == fl = == fl fl—;;;;r ] == =

== ======;=;=
=

z Á K. N Á J O M 156.03 0.00 156.03

Teplo 121.00 0.00 121.00

Ohrev TÚV 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 M od 15/04/2015 Zmluva na dobu do 15/04/2020
DÁTUM ZMENY 01/01/2017

HESTSKÁ ČÁSt 8RATISL4YA• NOVÉ HSF 4
Miestny úrad 8ratislavk

Juncica 1 832 91 Brtjsava ifJ
-33.- (



Z2017-417

‘
ĺ ‘.J

Prenajímatel‘: Mestsk časť Bratislava—Nové Mesto
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
sĺdlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
Ičo: 00603317
DIČ: 2020887385
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK8356000000001800347015
variabilný symbol: 3180070120

(ďalej v texte ako ‚preuajfmatel‘)

Nájomca: Centrum vČasnej intervencie, n.o.
zastúpený: PbDr. Erika Tichá, PhD., riaditeľka
sídlo: Legionárska 13, 831 04 Bratislava
Ičo: 45744688
DIČ: 2024177903
Baokové spojenie: Tatra banka, as.
Číslo účtu: SK1111000000002943464918

(d‘alej v texte ako „nájo;nca“)

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

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04,2015 Nájomnú zmluvu Č. 73/2015 a dňa 22.12.2016
Dodatok Č. 1 (ďalej len „Zm1uva‘.

2. V sůlade s ustanovením článku 9 bod 2. Zmluvy, ako aj v súlade s uzncsením Miestnebo
zastupiteľstva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto Č. 22/27 zo da 12.12.2017 (Príloha
Č. 1), sa zmluvné strany vzájomne dohodli na uzatvoreni tohto dodatku.

ČIánok 1
Prcdmet a účel nájmu

Zniluvné strany sa dohodU na rozšírení prednietu nájmu podľa článku 1 bod 2. Zmluvy o
kancelársky priestor Č. 414 ač. 415 na 5. riadzeznnom podlaží (4. poschodí) v administratívnej



budove so súpisným člslom 2953 postavenej na pozemku parc. Č. 12738/10 na Hálkovej uL
11 (ďalej len „kancelária Č. 414 a 415“). Z tohto důvodu sa odo dňa účinnosti tohto dodatku
mení Článok 1 bod 2. Zmluvy a zuje:

„2. Prenajhnateľ v rozsahu a za podniienok uvedených v tejto Zmluve prenecháva Nájomcovi
do odplatriáho užlvania na účel opísaný v hode 3. tohto článku tejto Zmluvy nebytové
priestory — kancelúrie Č. 414, Č. 415, Č. 416, Č. 417 a Č. 419 nachádzajúce sa v Stavbe, podľa
priloženého situaČného nákresu, ktorý tvorf prílohu Č. 2 k tejto Zmluve, o celkovej výmere
podlahovej plochy 118,79 m2 (pod]nhová plocha kancelárie Č. 414 a 415 je 29,63 rn2,
kancclárie Č. 416 a Č. 417 je 74,08 m2 a kancelárie Č. 419 je 15,08 m2 ) (ďalej len „Predmet
nájmu“) a Nájomca sa zaväzujc platiť Prenajmniateľovi za užívanie Predmetu nájmu riaduc a
včas nájomné a úhrady za služby spojené s nájmoin (teplo, ohrev teplej úžitkovej vody, vodné
a stočné, osvetlenie, odvoz smeti, výfah, upratovanie a zrážková voda) podľa Cláuku 3 tejto
Zmluvy.“

Článok 2
Doba nájmu

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

Článok 3
Výška nájomného a úhrady za služby spojeného s nájmom

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

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

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

c) bod 4., veta prvá, zuje: „ůbrady za služby spojené s nájrnom bude nájomca uhrádzať
formou zálohových platieb rnesačne, a to vo výške 322,63 € (slovom tristodvadsaťdva eur a
šesťdesiattri centov), a to na základe výpočtového listu, ktorý tvorí prílohu Č. 2 tohto Dodatku
a uahrádza prilohu Č. 3 Zmluvy.

d) vkladá sa nový bod 10., ktorý zníc: „Nájoinca sa zavazuje navýšit‘ kauciu zložená na účet
Prenajínuateľa podra bodu 9. tohto ČIĎ.nku v súlade so zvýšením mesačného nájomného o
sumu 51,85 €‚ ČIže na celkovů sumu 207,88 € a to v lehote 10 dní odo dňa účinnosti tohto
Dodatku Č. 2.

2
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Článek 4
Odovzdanle a prevzatie kancelárle Č. 414 a Č. 415

1. K fyzickému odovzdaniu kancelárie Č. 414 ač. 415 döjde najnesk6r do siedmich (7)

pracovných dni odo da nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

2. Zmluvné strany sú povinné do siedinich (7) pracovných dní odo dňa účinnosti tohto

dodatku vyhotoviť plsomný protokol, v ktorom bude zachytený stav meračov energii

tam sa nachádzajúcich ako aj príslušná fotodokumentácia.

Článek 5
ZávereČné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva nezmenená.

2. Tento dodatokje vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy
obdrží Prenajímateľ a dva (2) rovnopisy Nájomca.

3. Zmluvné strany na znak sůblasu s obsahom tohto Dodatku tento vlastnoručne
podpisujú.

4. Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma štatutárnymi orgáumi zmluvných
strán.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok nadobúda úČiunost dňa 01.01.2018 avšak
najskér až po jeho zverejnení v súlade s ustanovením * Sa zákona Č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prlstupe k informáciám a v súlade s ustanovením *47a zákona číslo
40/1964 Zb. Občiansky zákonnlk.

Prlloha Č. 1 — Výpis z uzneseaia Č. 22/27 zo zasadmitia Miesineho zastupitcľstva mestskej
časti Bratislava - Nové mesto, ktoré sa konalo dra 12. decembra 2017
Prlloha Č. 2— Výpočtový list

V Bratislave dňa: 22.12.2017 V Bratislave dna: 22.12.2017

za prenajLmatel‘a: za nájomcu;
Mgr. Rudolf Kusý, v. r. starosta PhDr. Erika Tichá, PhD., v. r. rladlteľka

3
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prUeha Č. I

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z UZNESENÍ
z 22. zasadnutia

Miestneho zastupiteľstva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto

kotxdfia 12.decembra2Ol7

Miestnc zastupiteFstvo prcrokovalo:

30. Návrh na prenájom kancelárie Č.414 a Č.415 na 4.poschodl adrninistratívnej budovy na Hálkovej

ul. ii v Bratislava pra Centrum vČasnej intervencie Bratislava, n.o.
Uznesenle 22127

Po prerokovanf programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom Č. 1 — 41.5

naslcdovné uzncsenia:

22/27 Miestne zastupitel‘stvo
sc h v a ľ u j e
preniljom kancaiáric Č. 414 ti Č. 415 o výmare 29,63 ni2 na 4. poschodl ndrnlnistratlvncj budovy na Hálkovcj ul. Ii

v Bratislnve so sůpisným ČisIom 2953 postavcnj na pozemku registra „C“ KN parc. Č. 12738/10

na dobu určilO, do 15.04.2020
pra ncziskovú organizáctu Centrum včasnej intcrvcncie Bratislava, n.o., so sfdlom Legionůrska 13, 831 04

Bratislava
ako pripad hodný osobitného zreleľa podi‘a 9a ods. 9 pism. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci vznenl

ncskorMch predplsov z důvodu. že:

‘ nějomca vykonáva vereJne prospcšnů činnosť nnjmfl pra obyvatcl‘ov mestskej Časti Bratislava-Nová Mesto

zalitňajůcu nnjma Činnost‘ zdravotnó, sociálnu, koistvoIeduknČnů a vykonáva Činnosti podporujůca

prepojcnie medzi odbornlkml a rodinami so znevýhodncnýmt detrni;

‘ nájomca, vzliľadom na množstvo rodin, ktoiým poskytuje pomoc, rozširujc svoju Činnost‘ o služby vo forma

skupinových aktivit (strelnutia rodičovských skupin, porady, stretnutla a odborná scmináre pra tím

odbornikov, tudcntov cxtemlstov), o tcrapiu a stimuiáciu v oblasti komunikůcic a a uvedeného důvodu

vznikla potreba rozš(rlt‘ prlcstory o ďalšle kanceIárle ku kanceláriám Č. 416, Č. 417 ač. 419, ktoré má n4jomca

už prcnajatá na základe Nájomncj zmluvy Č. 73/2015 v ment Dodatku Č. I

za nějomná vo výtka 21,- €Jni1Irok; za podmienky:

- Dodatok Č. 2 kNájomneJ zmiuvc Č. 73/2015 bude nAJomcom podp(snný v ichote 15 dni odo dita schváicnia

uznesenla v miestnom zastupitefstve; v pripade, ak dodatok Č. 2 nebude nájomcom v uvedenaj lehota

podplsaný, uznesenic stráca platnost‘

• bez pripcmlenok
Hiasovznia Za: 2 i

Protl: O Mgr. Rudolf Kusý

Zdrtali si: O Starosta

Správnost‘ výpisu uzncsenia overená na Qddelenš organizaČnom a evidencie obyvateľov Miestneho

ůrndu Bratislava-Nové Mesto dita 15.12.2017.

Jů1 ia Červenková
vedůca oddeienia

organlznČnáho ti cvldenclo ob cf v
Miestneho ůradu Bratislava-N sto

Sutina I
VÝPIS.u zUESENÍ

hstaN5islc
lsanstaá‘ l2.i.2Ol1



VYPOCTOVY LIST

S 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 lCD : 45744688

Leionárska 13 DIC 2024177903

83104 Bratislava

Opravnena osoba PhDr.Erika Tichá riaditelka BANKA : Tatra banka a.a.

UCE : SK1111000000002943464918

SPOSOB PLATENIA : P VAHIABILNY SYMBOL 3180070120

CI$LO ZNLUVY : 73/2015

MIESTNOSTI NEBYTOVEHO PRIESTORU

NAZOV PODLAH. CENA ZVYS. ROCNA VYKUK. KDEF. PREPOC.

PLOCHA UHRADA PLOCKA PLOCHA

m2 Eur/m2 Eur m2 m2

karc.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

karic.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 K L K O M

enflnflflflflflflflfl.flflnflnnflnflflfloflfl

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

Teplo 148.49 0.00 148.49

Ohrav TUV 12.67 0.00 12.67

Vochie a stocne 11.00 0.00 11.00

Osvetlenie 67.31 0.00 67.31

Odvoz smeti 34.65 0.00 34.65

Vytah 3.96 0.00 3.96

Tjpratovanie 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 T M od 15/04/2015 Zmluva na dobu do 15/04/2020

DATUM ZMEN! 01101/2018



Z2019-17

Prenajímatel‘:
sídlo:
Ičo:
DIČ:
zastúpený:
bankové spojeiiie:
Č. účtu:
variabilný symbol:

Mestski Časť Bratislava—Nové Mesto
Juriácka 1, 832 91 Bratislava
00 603 317
2020887385
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Prima banka Slovensko a.s,
SK 356000000001800347015
3180070120

(d‘alej v texte ako ‚prena]ímateľ‘)

a

Nájomca:
so sídlom:
Ičo:
DIČ:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
45 744 688
2024177903
PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditeľka
Tatra banka, a.s.

(d‘alej v texte ako „nájonica“)

(Prenajímatel‘ a Nájomca spolu v texte aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako

„Zmluvná strana“)

Článok I.

1. Zmluvné strany upravili záhlavie Zmluvy v časti nájomcu a to vzhľadom na zmenu

vykonanú v názve a sídle organizácie.

Článok II.

1. Dodatok Č. 3 nadobúda platriosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami

a účinnosť dĎom nasledujúcim po dni zverejncnia 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. 211/2000

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákoriov

v znení neskorších predpisov. Dodatok Č. 3 je zverejnený na webovom sídle

prenaj imatel‘a.

1oIaokč. 3k Nájomnej zmluve Č.. 73/2015 zo
dň2 22.04.2015 v zneníjej

(ďalej vtexte akó „Dodatok‘)
medzi ůěástuflani:

dodatkov.
:;

—1—



3. Právne vzťahy Dodatkom Č. 3 výslovne neupravené sa aj nad‘alej spravujú príslušnými

ustanoveriiami 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 ikonu vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili

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

a súčasne, že prejavy völe každej zo zmluvných strán sú dostatočne určité,

zrozurniteľné a prosté omylu a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho vlastnoručne
podpisujú.

V Bratislave, dňa: 08.02.2019 V Bratislave, dňa: 06.02.20 19

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

-2



Z 2019 - 157

Dodatok Č. 4
k nájomnej zmluve Č. 73/20 15 zo dňa 22.04.20 15

uzavretej podl‘a ust. 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
pricstorov v znení ncskorších prcdpisov ako aj podl‘a 663 a nasl. Občianskeho zákonriíka

v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2016, dodatku č. 2 zo dňa 22.12.2017 a dodatku č. 3 zo dňa
08.02.2019

uzavretý medii:

1. Prenajímatel‘: Mestská čast‘ Bratislava — Nové Mesto
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00603317
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK085600000000 1800347007
Variabi[ný symbol: 2340201
Špecifický symbol: 2325707

(d‘alej len „prenajímatel‘“)

a

2. Nájomca: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
Zastúpený: PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditel‘ka
Sídlo: Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava
IČO: 45 744 688
DIČ: 2024177903
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: SK

(d‘alej len “nájomca“)

(ďalej spolu aj ako,,zmluvné strany“)

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.04.2015 Nájonmú zmluvu Č. 73/2015 v znení dodatku
Č. 1 Zo dňa 22.12.2016, dodatku č. 2 zo dňa 22.12.2017 a dodatku Č. 3 zo dňa
08.02.2019, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov — kancelárií Č. 414
až 417 a Č. 419 v administratívnej budove súp. Č. 2953 na Hálkovej ul. v Bratislave
(d‘alej ako „zmluva“).

2. Na základe uznesenia Č. 08/13 schváleného na zasadnutí miestneho zastupitel‘stva dňa
25.06.20 19, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 tohto dodatku, sa znMuvné strany dohodli na
uzavretí tohto dodatku Č. 4 k zmluve a to s obsahom a za podmienok uvedenými ďalej
v tomto dodatku č. 4.



či. II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany na základe tohto dodatku rozširujú prcdmet nájmu a to o nájom

nebytového priestoru Č. 412/413 na 4.p. administratívnej budovy súp. Č. 2953 na
Hálkovej ul. v Bratislave o celkovej výmere podlahovej plochy 31 ‚2 m2 za nájomné
vo výške 21 ‚-€/rn2priestoru/ročne, pričom v nadväznosti na uvedené sa menia
nasledovné ustanovenia zmluvy:

a) v či. 1 sa vypúšťa znenie bodu Č. 2 a nahrádza sa znením s nasledovným obsahom:

Prenajímatel‘ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zinluve prenecháva
Nájomcovi do odplatného užívania na účel opísaný v bode 3. tohto článku (ejto
Zmlu‘iy nebytové priestoiy — kancelárie Č. 412/413, Č. 414, Č 415, Č 416, Č 417
a č. 419 nachádzajúce sa v Stavbe, podľa priloženého nákresu, ktorÝ tvorí prí/ohu
Č. 2 k tejto Zinluve o celkovej výnzere podlahovej plochy 149,99m2 ( z to/zo
podlahová plocha kance/árií č. 4 12/413 je 31, 2in2, kancelárií Č. 4 14/415 je
29,63m2, kance/árií Č. 416/417je 74,08m2 a kance/árie č. 419 je 15,08in2,) (dzlej
aj ako len „Predmet nájmu‘) a Nájomca sa zaväzuje platit‘ Prenajímateľovi za
užívanie Predmetu izájrnu riadne a včas nájomné a úhrady za služby spojené
s nájinoni (teplo, ohrev teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, osvetlenie, odvoz
smetí, ýt‘ah, upratovanie a zrážková voda) podľa článku 3 tejto Zmluvy.

b) v či. 3 bode 1 sa vypúšt‘a suma 2.494,5 9 € (slovom: dvetisíc
štyristodevät‘desiatštyri euro 64/100) a nahrádza sa sumou: 3.149,79 E (slovom:
tritisíc stoštvridsatJevät‘ euro a sedemdesiatdevát‘ ceutou,.)

c) v Čl. 3 bode 2 v prvej vete sa vypúšťa suma 207,88 € (slovom: dvestosedem euro
a oserndesiatosem centov) a nahrádza sa sumou: 262,48 E (slovom:
dvestošest‘desiatdva euro a štyridsatseni centov)

d) v Čl. 3 sa vypúšt‘a znenie bodu 4 prvá veta a nahrádza sa znením s nasledovným
obsahom:
Uhradv za služby spojené s nájmom bude nájomca uhrádzaťjármou zálohových
platieb mesačne a to vo vjške 322,63 6 (s/o vom: tristodvadsat‘dva euro
a šest‘desiattri centov) a to na základe ipoČtového listu, ktoiý je prí/ohozi dodatku
Č. 4 k Zinluve a nahrádza prílohu Č 3

e) v Čl. 3 sa vypúšt‘a znenie bodu 10 a nahrádza sa nasledovným znením: Nájoinca sa
zaväzuje zvýšit‘ kauciu zložená na účet Prenajímateli podľa bodu 9. tohto článku
ako aj dodatkov Č. 1 a Č. 2 k Znzluve o sumu 54,6 6 tj. na celková sumu 262,48 E
a to v /ehote najneskór do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku Č. 4
k zm/uve

1) v či. 4 sa vypúšt‘a znenie bodov Č. 1 a 2 a nahrádza sa zneriírn s nasledovným
obsahoni:

1. Kjýzickéniu odovzdaniu kancelárií Č. 414 až č. 417 a č. 419 došlo spósobom
a v lehotách v zniys/e platných a účinných ustanovení pred nadobudnutím
účinnosti dodatku Č. 4, pričom k odovzdaniu kance/árie č. 412/413 dójde



v lehote najneskór do 5 pracovnch dní odo dňa nadobudnutia účinnosti

dodatku Č. 4 k Zinluve.
2. Odovzdanie a prevzatie kancelárie Č. 412/413 sa uskutoční na základe

písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v ktoroni zmluvné strany

uvedú najinä stav ‚neraČov energií a priložia fotodokurnentáciu aktuálneho

stavu kancelárií.

Článok III
Záverečnó nstanovenia

1. Ostatné ustanovenia zrnluvy zostávajú zachované.

2. Dodatok Č. 4 nadobúda platnost‘ dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účhirosť

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke prenajímatel‘a.

3. Dodatok Č. 4je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží prenajímateľ

a jedno nájomca.

4. Prilohou Č. 1 tohto dodatku č. 4je výpis z uznesenia Č. 08/13 zo zasadnutia miestneho

zastupitel‘stva Mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 25.06.2019

a prílohou Č. 2 tohto dodatku č. je výpočtový list.

5. Zrnluvné strany vyhlasujú, že si dodatok Č. 4 preČítali, súhlasia s jeho obsahom a na

znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave. dňa 17.07.2019 V Bratislave, dňa 19.07.2019

Prenajímatel‘: Nájomca:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r. PhDr. Erika Tichá, v. r.



príloha Č. I

METSKÁ ČASÝ BRpTISLAVA-NOV MESTO

VÝPIS Z VZNESENÍ
z 8 zasadnulla

Mistnho zastupitľstva mctskej Časti BratiIava-Nové Mesto
ldňa 25. JŮna 2019

Meina Wpt tvo povalo

13.. Né.vrh na schválenie prlpadu osobitného zretel‘a týkajůccho sa nájmu nebytových prlestorov -

kantelérii Č. 412 - 413 nachádzajůcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. Č. 2953 na
Hilkovej ul. 11 v Bratislave ato neziskovej organizácii Centrum včasnej íntervencíe Bratislava..
Ume*fl3

Po prerokovani programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom Č. 1-32 nasledovné uziiesenia:

0W13 Mkstne zastupitePstvo
schval‘uj e

nájom nebytových priestorov - kancelárií Č. 412 - 413 o celkovej výmere podlahovej plochy
31,2 m2 nachádzajúcich sa na 4.p. administratfvnej budovy, súp. Č. 2953 na Hálkovej uL 11
v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva
Č. 31 (ďalej ako,,predmct nájmu«) v správe Mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto

; nájomcovi — Centrum vČasnej intervencie Bratislava, fl.O., so sídlom: Hálkova 2953/II, 831
03 Bratislava, Ičo: 45 744 688, zapísanej v registri neziskových organizácii vedenom
MVSR pod Č. 452 (ďalej v texte ako „nájomca“)

; za nájomné vo výške 21..- €/m2/podlahovej plochy priestorov roČne, t.j. celkom vo výške
655,20 € (slovom: šesťstopäťdesiatpäť euro a dvadsať centov) roČne a na dobu určitú do
20.04.2020.

; ako prípad hodný osobitného zretel‘a podl‘a 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 13811991 Zb.
o majetlw obcí v zneni neskorších predpisov z dóvodu, že
- nájomca poskytuje bezplatné všeobecne prospešné sociálne služby včasnej intervcie

ambulantnou a terénnou formou pre obyvatel‘ov mestskej Časti Bratislava - Nové Mesto
resp. rodiny s deťmí s rizikovým vývinom, predČasne narodených ako aj deti so
zdravotným postihnutím vo veku do 7 rokov a na účely vykonávania svojich Činnosti mí
od mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto na základe nájomnej zmluvy Č. 7312015 v zneni
jej dodatkov vsúčasnosti prenajaté kancelárie Č. 414 až 417 a Č. 419 nachádzajůce sa
v admínístratívnej budove, súp. Č. 2953 na Hálkovej ul. v Bratislave a
vzhl‘adom na narastajúci počet detf predčasne narodených a s extrémne nízkou půrodnou
hmotnosťou ako aj detí s vrodeným postihnutím má n4jomca zůmcr vytvoriť nový
špecíálny pricstor pre stimuláciu pohybových kompetcncii predčasne narodenýdi deti, tj.
za tým úČeiom prenajať a na vlastně náklady zrekonštruovaf prenajfmané pricstoty tak,
aby tlelo príestory spíňali špeciálne hygienické ako aj bezpečnostnč podmienky na
rcalizáciu poskytovania služieb nájomcu.

StmnaI
VÝPiS.u z UZNESENI

ZS, zdnuÍhi Mlcitncho zuIupItľIv mcItNk Čo.it BrtIsIrivs.Nov M:to
koninCho di 2,O6,2Oi9



4 k nJomnoJ mIuvo Č 73/2015 v znenl jJ dodhtkov nJomce podpí4e v lebete
nskr do O dni odo d chv*1onia unoonl v mlostnom z tupltel‘i(ve V prípade, k
dodtok 4 o tmny njomoi nbud v uvodnoJ Jchote podpliený, uzneene ste
p1tnot

Ii
o Mgr Rudalťkuzy
o

Spriť ýp4w uzncscnia ovc,n na Oddcknl organzaČnom a evidencie obyvatcľov Mícstncbo úradu Bratís1ava-Noié

Nld6 25.062019

Júlia Červenková
vcdúea oddclenia

organizačného a evidencicScrov
Miestneho úradu Bratislav Nov

Miestny úrad Bratislava
»aj 1.83291 8ratkjaya

-50-

SUm! 2
VÝPIS-u z UZNESEN

z$, zasadnutia Mle!tneho zaituphcl‘!tvI mst!kJ ČaatI BratIaIava-Nov M!sto
konssidho da 25.06.2019
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príloha Č. 3

v*oČev* LZSW
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Qer ora PhDr.rike 2‘ichš riaditka

S?1111000000002343464 918

I‘ PJk TRSKBX ?etra banka a..

p1atena P Variabilný sbo1 : 32.400701,20

73/203.5 a dociat

ZZ NB!T0VtH0 PRZITO1

ov Podlah. Cena ZvýL Ročná Vykur. Kod. Prepoč..

plocha úhrada plocha plocha

m2 EUR EUR m2 22

nc.Č.416—4l7 74.08 21.00 0,00 1555.68 0.00 0.000 0.00

kaČ.4l9 15.08 21.00 0.00 316.68 0.00 0.000 0.00

]karc,č..414—415 29.63 21.00 0.00 622.23 0.00 0.000 0.00

kajznc..Č,412—413 31.20 21.00 0.00 655.20 0.00 0.000 0.00

149.99 3149.79 0.00 0.00

PREDPÍSANÉ PLkTBY

[Eur MESAČN. OHRADA DPH C E L K O M

áklazné nájné 262.48 0.00 262.48

‘!lo
187.49 0,00 187.49

VotJkné a stočné TŮV 19.00 0.00 19.00

Vmé a stočné SV 16.50 0.00 16.50

Osetleiúe 84. 99 0.00 84.99

Oxad
43.75 0.00 43.75

Výťah
5.00 0.00 5.00

Za1Lo?iia za uprat 47 .50 0.00 47.50

Zxaz..voda 8.75 0.00 8.75

CELKOM vEtJR 675.46 0,00 675.46


