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NÁLJOMNÁ ZMLU Vk, Č. 73/2015
uzatvorcni podľa ust. 3 a nsI. zákona . I 16/1990 Zb, o aéJae i podiiájme nebytových priestorov v znenl

neskoršlch prcdpisov a podľa ust. 663 u iiaI. úkoua 4O1I964 Zb. Občiariskcho zákonn(ka
v zacul neskorštch predpitov (ifuluj In „Zmluvť) medziůčastnlkmi:

Prenajimateľ: Mestsk Čast‘ Brntislavii — Nové Mesto
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, sturosta
Sídlo: Junácka 1. 832 91 ratisIva
Ičo: 00603317
DIČ: 2020887385
Bankové spojenic: ‘Prima.barikaSlovensko, ats.
číslo účtu: SK83560000OQ0Ob8ú03470l 5
Variabilný symbol: 3180070120‘
(ďo(eJ len Prenajiinoteľ“)

Nájomcn: Cciitrum včasncj intcrveacic Bratislava, ri. o.

Zastúpcný: PhDr. Erika Tichá, riaditeľka
Sídlo: Legiontirska 13, 831 04 Bratislava
Ičo: 45 744 68$
DIČ: 2024177903
Bankové spojenie: Tatra baiika, a.s.
Číslo ůčtu: SKl 11 1000000002943464918
(‘dolej len „ Nájomca“)

(‘Prenaj(rno(ef a Ndjonwo v rirIe spofv‘ne uv)dzanl oj oku. zn:luvné .vlran,‘)

Článok 1
Prcdmet n účel nájmu

1. Prcnajfmatel‘ vyhlasuje, že má v správc nehriuteľnost‘ v k. ú. Nově Mesto, obec
Bratislava lit — Nové Mesto, okres Bratislava III, cvidovariú v katastri nchnuteFnostf

Správou katastra pra hlavné mesto SR Bratislavu na LV Č. 31, ato stavbu —

administratfvna budova so sůpisnýrn Čislom 2953 postavená ria pozemku registra „C“
KN parcele Č. 12738/l O — administratívna budova na 1-lálkovej ulici v Bratislave
(‘ďalej len „S(avba “,I.

2. Prenajímateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve prenech,áva
Njomcovi do odplatného uživania na účel oplsaný v bode 3. ‚ tohto Čláiku tejto
Zmluvy ncbytuvé pricstory — kunccláric Č. 416 ti Č. 417 nachádzijúce sa v Stavbe,
podľa priloženého situačtiéhn n:‘tkres, ktorý tvorf prílohi Č. 2 k tejto Zmluve, o.

cclkovej výmare poU1aIw‘ej plochy 74,08 n2 (ďcdcj kn „Predn;ei nájrnu“ a
Nájomca sa zaviizujc platit‘ Prenajimatefovi zauivanie, Predmetu nájmq iadnc a včas:
nájomné a úhrady za služby spojené s nňjmom.(teplo, ohrev‘teplej úžitkóej vody,
vodné a stočné, osvetlenie, odvoz smetl, vý,ťahJupratovanie a zrážková‘voda) podľa‘
Článku 3 tejto Zntluvy.

3. ÚČelom nňjiml je vykonůvanie vcrejnopros$šnýh Čirmosti najmu v prospech
obyvatel‘ov mestskej Časti Bratisltivy — Nové Mesto ktorč spočtvajů najmU v.Čihnosti
zdravotnej, sociátnej, školsko‘cdukadnej, pričorň bude plnit‘ v prvom rade Činnosti



podporujúce prepojenie medzi oclbornikmi vjeclnotlivých oblastiach a rodinám so

zncvýhodnenými dcťmi.

4. Nájomca je oprávnený a sůčasťie aj povinný užívať Prcdmet rtůjmu vý1une pre svoje

potreby a v súlade účclom nájmu podľa tejto Zmluvy, a to spůsobom a v rozsahu

stanovenom v tejto Zmluw.

5. Nťijomca je oprávnený prirncrnne používat‘ chodby, schodištia a toalety určené pre

verejnosť (ďal«j k‘n „ spal‘ézrd pr/eslory‘). V leilo sOvislosti je nájomca povinný

v spoločných priestoroeh dodržiavat‘ čistotu a poriadok.

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

v akom se nachádze. bez výhrad.

7. Nájomné podľa tejto Zmluvy balo schvá1en na 3. zasadnutl Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislav Nové Mesto Uznesenim Č Zo dňa

•14.04.2015 akoprípad hodný osobithého zreteľa podl‘a ustanovenia 9a ods. 9 písm.

.c) zákona Č. ]38I:l991 Zb. o.majeu obci v ziienf neskoršlch predpisov, ktoré tvorl

prílohuč. I tcjto Zmluvy.

Člá nok 2
Doba nájmu

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

15.04.2015 do 15.04.2020./

člán«k 3
Výška nňjomného a úhrady za služby spojené s nájmom

1. Výška Nájontného za Predmet n?tjmu predstavuje sumu 21,00,. €./m2/rok. RoČaÚ

platba nájomného je vo výško I 555,68 € ( slovom: jednotisfcpIiťstopáfdcsiatpť

EUR 68/100

2. Zmluvné strwiy se dohodli, že nájemná bude Nájomco uhrádza mcsačac voprod,

pričom výška knždej nicsiičnej splátky 129,64 € (slovom: jcdnostodvadsaťdev.t3
EUR 641100). Mesačná úhrada nájomnébo je splatná vždy do 5. dňa príslušného

mesincu. Pomerná Časť prvého nájomného bude splatná v leliote 10 dni odo dňa

účinnosti tejto zmluvy.

3. Prenajirnateľ si vyhradzujc právo jcdnostrannáho zvýšenin nájomného formou

písomného oznúmeniĽl o výiii nújornnčho za Prcdrnet nijmu v závislosti od úrovne
inflácie jedenkrát ročne Nájcimiié platně k 31 .dccembru bežného roka sa zvýši
o mieru inflácie o0ciúlne vyhlúsenú Štatistickým úradorn SR. ato od Oljanuéra
nesleduj úcalio roka.

4. Úhrady za služby spojené s nájwom bude tiájoiucn. uhrďdzat‘ forniouzá1ohových
platieb mcsačne, a to ve výško 220,36 € (slovom: dvestod‘adsať EUR .361100), a,to
na základe výpočtového listu, ktorý Ivon pzHohu Č. 3 tejto Zmluvy. MesaČná
zálohová platba je sp1atn. vždy spolu so splatiým nájomnýrn podl‘a bodu 2 tohtb
ustanovenia Zmluvy. Prvii úrda zúlohaej iatby je sp1atrů. v lchote splatnosti
pomernej Časti prvého nájomiébc pod]‘a,bbdu 2 óhto Čláiku Zmluvy.



5. Zálohové úhrady za služby spojené S nňjmom huclů zúůtované každoročnc vždy do

01.06. naslcdujůccho kalendúrnuhu ruku. NikoI‘ko Predmet nájmu nic je opatrený

meračmi, vyúčwvanie S4 vykoná na základe pomcrného prcpočtu stavu príslušného

meracieho zariadcnin podľa celkovej pocllnhovej plochy Predmctu nájmu k cclkovej

prcnDjatej podlahovej ploche Sta‘by. Prípadné preplatky budů nájomcovi vrátená na

jeho účet uvedený v záhlnvl tejto zmltivy. Prfpudné nedoplatky je néjomca povinný

uhradíť prenajfmaleľovi na základe nim vvstavcncj faktúry s lehotou splatnosti 30 dní

odo dňa jej doručenia nájomcovi.

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zvýšenia zálohovej úhrady za služby spojené s

nájmom formou jednostranného pisomného vyhlásenia Preriajírnateľa, ktorej výška

bude závisieť od pltunáho cenníka dodňvateľov siet‘ových odvetví, resp. poskylovatei‘a
služby.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že. nájornné, ako aj úhrada za služby spojené s nájmom

budú zo strany nájomcu placiié s.poločne na ůčt Prenajimatel‘a uvedený v záhlavi

O tejto zm]uvy v lehotách uvedených v tomto článku Zmluvy, s uvedením variabi!ného

symbolu 31800700120. Za clcň úhrady nájomného a úhrady za služby spojené s

nájmom su považuje ileil, kedy balo plncnie v plnej výške priplsané na účet

Prenajfmatcľa.

8. Ak Nájomca neuhradí v stanovcncj lchote nújonin a úhrady za služby spojeně

s nájmom, prlpadneich vyůčtovanieje povinný zaplatiť Prenajiniatcl‘ovi zákonný úrok

z orneškania.

9. Nájonica za za‘iizuje vlchotc 10 duí odo dán účinnosti tcjto zmluvy, zložíť na účet

Prenajimateľa, knuciu vu výška jadiiéhu niesačnúho nájomnčlio, t. j; vó výško

12964 €‚ ako zábezpeku pre pripwi poškodenia Predmctu nájmu, prfpadne ak sa

Nájomca dostane clo omeškunia s platením nájomnúho a ůhrad za služby spojené

s nájmom, abbo tieto neuhradí vůbec. Kaucia bude po odítani pr(padných nárokov

Prenajimateľa vrátenáNájomcavi do 30 dníododňa končenia tejto Zrnluvy.

článok4

O
Odovztiunia u privzutic Prcdrneu nájmu

1. K fyzickému odovzdaniu a prevzatiu Prcdmct númu dójcle najneskůr do piatich (5)
pracovných dní odo dňa mmcbobudnutia účinnosti tcjto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sů povinné do piatich (5) pracovných dni odo dňa účinnosti tejto

Zmluvy vyhotovíť písomný Protokol. v ktororn bude zachytaný stav meračov energii

tam sa nachádzajůcich, ako aj prístušnů fotodokumentácia.

3. Prenajfmate.ľ vyhlasuje, žc na liednetc nájmu sn nevyskytujú žiadne právne ani

faktické vady, ktor. by akýrnkoľvek spůsobom bránili uživaniu Predmetu nájmu na

dohodnutý účel.

Článok 5
Uživanie Predmctu nájmu

1. Nájomcajc povinný vprenajatýeh pIICSIOrOCh zabezpečit‘ plnenie všetkých povinnosti
vyplý‘vajücich zo zikona Č. 3 14‘20W Z. z. o uchrane pred pužiarmi. Nájonica
zodpovedá aj za bezpečnosť a ochranu zdraviti pri práci v plnom rozsahu podľa
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prislušných predpisov. Porušenie tejto povinnosti za strany Nájomcu oprávňuje

Prcnajlrrtateľa k odstúpenie od Zinl uvy.

2. Nůjomca je povinný vykonávaf pravidelně kontroly a reízic sojich eIckických

spoebiČov n zoriadeni nainštniovaných ap9užívaných v prenajatých priestoroch

v zmysle právaych predpisov platných v SR a STN 331610 v stanovených tciiinoch,
uvedených v citovaiicj STN. Nájomca jó povinný na základe požiadavky pavereného

prucovnlka prenajírnatea predložiť zápis alebo kópiu zápisu z týclito kontroi

odborných prehiiadok a odborných skúšok alebo řevizii.

3. Nájomca sa zaväzujc sprístuppiť Predrnet nájriu Frenajímateľovi v zmysle Článku-6

bodu 2 tejto Zmluvy. Pre pripaď hroziacj škó4y, pričom póstačl aj podozienie z

hroziacej Škody, má Vrennjimateľ právo stupu do - Predmctu nájmu, o Čom

bezodkladrie informuje Nájomcu Zu týiuto účélom bude mat‘ Prcnnjímnteľ jedno

vyhotoven je kl‘účov, která bude uloeiiě v zapcatenej obálke.

O
4. Všetky úpravy a zmeny urobená n Prudmcie nájmu sú prípustná len na základe

predchůdzaj úceho písomnáho sůhlasu Prinajmatel‘a.

5. Prcnajfmateľ súhiasf, aby itájomca nu Predmcte nájmu vykonal tieto úpravy;

‘ vymal‘ovartic stien,
• výmena podlúh

pričom tento súhlas plati výluČnc do 90 dni odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
V prípade, ak v stanovnej lehote Nájomca nevykoná úpravy Predmetu nájmu, tento

sáhlas v plnom rozsahu zaniká.

6. Nájomca bude v plnom rozsahu znúšar‘ všetky náklady vypiývajůce zo zmien na
Predmete nájmu, o které požiadal. ako aj všetky výdavky na povolenie takýchto
zmien, Čo potvrdzuje svojiin výslovným sůhlasoni, podpisem na tejto Zniluve,

7. Nújomca nic je oprávncný poadovnť zľavu na nájomnorn v súvislosti s vykonanými

úpravami podľa bodu 5 tohto ustanavenia Zmluvy; keďž Predmet nájmu je mu za

strany Prenajimntel‘a prencclianý do uívania už so zníženým nájomným v porovnaní
s ncbytov‘‘mi priestormi nad clzajiieiini sa v Stavbe.

O
8. Nájomca se znenim bodu 7 teIne uLanuvcnia Zmluy súhlasi v plriom rozsahu,

pričom výslovnc dckluruje, Ý.e voči tomuto zneniu nemá žiadne námictky ani
pripomienky a takto naformulované zneaie je pine v súlade s informáciami, ktorě sú
mu známe, a ktorú sú zároveň aj verejne dostupné na webovom sídle Prenajfrnatel‘a.

9. Pokial‘ Nůjomca vykoná akékotvck ďalšie úpravy na Predmete nájmu, na ktorě mu
Prenajímateľ ucleli prcclchádzajúci pisomný sáhlas, Nájomca vyhlasuje, že tieto
investlcic nebude po ukončeni tcjto Zmluvy požadovat‘ spaL‘, a to bez ohl‘adu na [Ú
skutoČnost‘, ái invcsticie za strany Nňjomeu budú dočasue/trvale zhodnocovat‘
Predmet nájmu, resp. investície budú trvalo zhodnocovat‘ Stavbu. Nájomca podpisom
tajte Nájomnej zmluvy výslovnc deklaruje, že s obsahem tohto ustanovenia Zmiuvy
súhlasi, na jeho znenie bol za strany ?renajimateľa osobitne upozornenL a voči jeho
zneniu nemá žiadne nárnietky ani pripomienky.

10. Nájornca zi LIk kOd3. Licre ‘iknu v di.ldku alebo v sůvislosti so
ziuenaini, akc aj so saniuiiiou ‘inriosťoti Nájumeu. na Prcdmete nájmu uskutočnenýrni
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Nňjomcom, tebo uskutočncnými mými osobami v jeho mene resp. tretimi osobami,
ktorým Nájotnea umožnil stup do Prcdmetu nájmu.

11. Nájomca zodpovedů za všetky škody, ktorvznik.nú v dásledku abbo v sůvislosti so
znienami, ako aj se samotnou činnosťou.Nájoncu, na Predmete nájmu uskutoČnenými

Nájomcom, alcbo uskutočnenými mými osbami v jeho mono; resp. tretImi osobami,
ktorýrn Nájotrica umožnil vstup do Precimetu nájmu.

12. Nájomca je povinný na svoje náklady vykonávat‘ drobné opravy a vykonávat‘ bežnú
údržbu Predmctu nájmu. Za drobné opravy a bežnú údržbu sa považujú opravy a
údržba Predmetu nájmu podľa ustanovcnia 5 a 6 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustunovcnia Občianskeho zákonnika. Ak sa Nájomca
nepostará o včasné vykonanie drobných opráv n bcžnú údržbu Predrnetu nájmu, má
Prcnaj(matel‘ právo tak urobit‘ sám abebo prostrudníctvom inej poverenej osoby a
požadovat‘ od Nájomcu náhradu primerane a účelnu vynaložených nákladov.

O 13. Nájomcajc povinný Predmct nájmu na svoje náklady udržiavat‘ v stave spósobibom na
dohovorené užtvanie a účel a je povinný uhrůdzat‘ všetky náklady spojené s obvyklým
udržiavanírn.

14. Opravy a údržbu voci, umiestnených v Prediuete nE\jmu, kioré sú vo vlastníctve
Nájomcu, vykonůva Nújomca na svoje náklady.

15. Nájomca Je povinný odstránit‘ všctky závady a Škody v/na Predmetc nájmu abbo na
bytovom dome, ktorá spösobil Nájomca, jeho zástupvovia, zamestnanci, klienti,
splnomocnenci niobe pozvané osoby; ak sa tak nestane, má Prenajímateľ právo
závady a poškodenia odsirúnit‘ a požadovať od Nújomcu náhradu účelno a
preukázateľne vynaložcnch nůkhidov.

16. Nájomcn zodpovedá za všctky škody. kbort, v/na Prdmete nájmu abebo v/na Stavbe,
v ktorej sa Predmet nájmu nachádza, spůsobib on sám, jeho zústupcovia, zamestnanci,
zákazníci, splnomocnenci alebo pozvané osoby.

17. Nájomca zodpovcdá aj “a škndy vyvolaná v dĎsledku nesprávneho alebo
neoprávneného použitia Spoločných časti a spoboČných zariadenl a príslušenstva
Stavby, ako aj technologických zuriadeui a časti nachádzajůcich sa vina Stavbe abebo
Predmete nájmu, akými sú ruijma inštaiácic určené na dodávky vody, ako kanaiizácia,
na osvetJenie, na dodávku eiektrickej energie, kúrcnia a sanitárne inštalácie,
Nájomcom, jeho zástupcami, zaniestnancami, zákaznikmi, spbnomocnencami abebo
pozvanými osobami.

Článok6
l‘rávn a porinnusti zrnluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný odovzdat Nájomcovi Predrnet nájmu v stave spůsobibom na
dohodnutě uživanie, zabczpečiť nudno pbnenie služieb spojených s nájom.

2. Prenajfmateľ je oprávnený uskutočáovať kontroly v Predmete nájmu a za týmto
ůčelorn vstupovriť do l‘rdmutu nájmu. ti to mi základe predchúdzajúcej osobitnej
dohody miuvnýuli trán. pničiau Nfijonwa .jc povinny umožnit‘ tůto kontrolu
bvzodkbodne, nnjuckůr v.ak khute 2 dul udu dúa pužiadania ze strany
Prenajimatel‘a,
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3. Pronajimatel‘ Jo oprávncriý po dobu trvnnia nájnui vykonávat‘ stavebné zásahy a

stavebné úpravy Predmetu nájmu albo areálu nevyhnutné pre nudnu údržbu1

prevádzku a využitie Predmctu nájmu alcbo areálu, ako aj všetky stavebné zásahy a

stavebné úpravy nevyhnutné pra zabráncnia vzniku škód alebo prc odstránenie týchto

škňd.

4, Prenajimateľ je uprávneitý splnomocnit tretiu osobu nu poskytovnnie dohodnutých

služicb spojených s nájmoiii. ako aj na výkon všetkých práv a povinnosti

Prenaj jmu tel‘a.

5, Nájomcaje povinný uživuť Prcdmci nájmu výlučnc pne svoje potreby, na dohodnutý

Ucl nájmu v súladc s platnými právnyrni predpismi a ustanoveniamLtejto Zmluvy.

6. Nájomca je povinný počínat‘ si v Predmete nájmu tak, aby z jeho činnosti nevznikali

Škody a sůčasnc hrozince Škody odvrucať.

0 7. Pokiaľ o to Ndjomca oŽjadal, je Náomca oprávnený využívať/použfvať poštovú

schránku, ktorú nu urči Pnenaj teľ.pd,pjvzntI Predmetu nájmu.

8. Nůjomca vyhlasuje, že si je vedwný toho, že areál, kde sa nachůdza Stavba je

prfstupný tretlm osobám.

9. Nújomca nic je oprávncný dat‘ Predtuct nájmu do užfvania, podnájmu alcbo

výpožičky trctej usobc. \‘ j)ripadc porušenia tejto povinnosti je Nájornca povinný

zaplatit‘ zmluvnú pokutu vo výška 200,00 €. Čim nic je dotknuté právo prenajfmateřa

ukončit‘ Zmluvu v sůladc s Článkom 7 bodom I .2.. Porušcnie tohto ustanovenia sa
považuje za podstatné porušenk Zmluvy.

10. Nájomca nic je oprň‘nený postúpiť ukčkoľvck pohFadávky voči l‘rcnajímateľovi na
tretiu osobu.

11. Nájomca ako aj jeho zarnestnanci je/sO povinný/i dodržiavať prevádzkový poniadok
areálu.

U Čláuok7
Skončcnie iiňjmu

1. Ndjom podľa tcjto Zmluvy končí:
Ii. uplynutím času. ria ktorý bol dojednaný;
1.2. dohodou zmluvných strán:
1.3. písomnou výpovcďou za strany Prenajímutcľa;
I .4. písoninciu výpoveďou za strany Nújomcu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, c Zmluvu možno vypoveduť v trojmesačnej výpovcdncj
lehot; ktorá začne plynút‘ prvým důoni nusledujůceho mesiaca, kedy bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.

3. Zrnluvné strany sú ‘iaziné v“ovedn“mi dávodml podľo ustanovenip 9 ods, 2
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových pniestorov v znenf neskorších
prcdpisov na strane Prenajímutcľa; u poclľu ustanovenia 9 ods. 3 zákona
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Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových riestoroy v znenl neskorších

predpisov — na strane — na stranc Ndjomcu.

4. Prenajmateľ je opráviiený od Zrnluvy okamžitc odstůpit‘ jednostranným právnym

úkonom podľa ust. 6? Obč ianskeho zkonnika vznenf neskoršfch predpisov. nnjmá

ak Nájornca vykonal iavebné z.úsuhy v/na Predmete nájmu a!ebo ureált bez

predchádzajúcelio piuiiiného súhlasu Prcirnjímnteľa abbo v rozpore s touto Zmluvou

(podstatné porušenie tejto Zmhivy).

5. Skončenfm nájmu poctľa tejto 7.rnluvy nic je dotknutá povinnost‘ Nájomcu zaplatiť

pomernů časť ročného Nájornnélio. zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako

aj právo Prenajirnateľa na náhradu Škody a zmluvnc dohodnuté sankcie (zrnluvnů

pokutu a úroky z onicškania).

6. Nájomca sa zavazuje vrátit‘ Predrnet nájmu Prenajimatel‘ovi ku dňu skončenia nájmu

riadne vyprataný a uprataný, s prihliadnutim na obvyklé opotrebenie.

C) 7. Ak Nájotnca nebude v zmysle dohodnutých ustanovení Zmluvy riadne n yčas pletlť

nájomné a zálohové ůhrady za služby spojené s nájmom, prpadn ich vyůčtovanie,

dáva súhlas k tornu, aby si Prenajfmarel‘ po uplynuti výpQcdhej lhoty. bez súdnehö

rozhodnutia prenajatý Predmet nájmu spristupnil, ti veci nachádžajůce sa v ňóm

uskladnU na náklady Nájorncu po dobu 2 mesiacov vo svojich skladových p,riestoroch.

V pripade, že si Nájomca veci vtcjto lehole nevyzdvihne., dáva súhl s k tornu, aby

Prenaj(matel‘ uskladnené veci zlikvidoval bez nároku na akúkol‘vek náhradu. Prípadné

Škody vzniknuté z titulu uskladncnia resp. likvidáck vccí znáŠn v plnom rozsahu

Nájomca.

8. Nájomca dáva tiež Prciwjímutel‘ovi sáhlas k tornu, aby si bez súdneho rozhodnutia

sprístupnl Predmct‘ nájmu v prípade nkěhokoľvek skončenia nájmu, ak Nájomca tento

pricstor dobrovoľne neodovzdá Prenajírnatel‘ovi.

čldnok8
DoruČovinic

1. Zrnluvné strany se dohodli, že akékoľvck plsomnosti zo strany Prenaj(mateľa alebo

Nájomcu budů ‘ pisornnaj podobe v stovenskom jazyku a považujú sa za riadne

podané, doručené nlebo uskutočnené. ak sa doručia osobne, prostredníctvom kuriéra,

doporučenej potovej zásiclky alebo zásklky s doručenkou imluvnej strane, ktorej sa

musí, alebo laorej sa smie predlužiť na adresu zniluviiej strany, ktorá je uvedená ako

adresa sídla alebo trvalého pobytu v záhlaví te.jto Zinluvy. resp. na takú adresu, ktorů

zmluvná strana oznrnila prostrednictvom písomného oznámenia zmluvnej stran;

ktorá oznámenie predkladá, alebo požaduje.

2. Pfsomnosti sa považujú za doručené. aj vtedy, ak adresát táto odmietol prevziať. Za

deň doručenia sa ‘tedy považuje dei odrnietnulia prevzatia ozaámenia adresátom. Ak

adresát nebol zastihnutý na adrese určenej na doručovanie a zásielku si do troch (3)

dní od jej uloženia na pnšie alehc odo dila ozn\rnenia kuriěrskej spoločnosti

o neůspešnom doručovaní nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deři

doručenia, i ked‘ sa adrcsát o uložení zásielky ajej obsahu nedozvedel.

7



Člúriok 9
iúiečri ustanovenin

1. Zmluva nadobůcln platnusť dňom podpisu zmhivnýrni stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcirn po dni Lvcr ncnia v sůlnclc s usiunovenlm 47a ods. 2 Občianskeho
zákonník v zneni neskoršich predpisov v spvjení S ustanovením Sa zákona

Č. 211/2000 Z. z. o slobodnoni prfstupc k Informůcióm ti o zmene a doptrienf
niektorých zákonov v zneni ncskoršich predpisov.

2. Akékol‘vek zmeny tejto Zmluvy, dodatky alebo prHohy k tejto Zmluve musia byt‘
vyhotovené výlučne v pisomnej íorme a pudpisané zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti neupravená tomo Zmluvou sa nadia pnislušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonnfka, zákona Č. 116/1990 Zh. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znenf neskoršich predpisov u ostatnými všeobecne platnými a závznýnii

právnymi predpistni.

4. V prfpacle ak sa niekwré z ustanoveni tejto Zrnluvy ukáže alcbo nesk8r stane
neplalným. neůi nnýnt ideho ncapl ikovatel‘ným. p1utnost a vykonatel‘riost‘ ostatných
ustanoveni tcjto Zmluv) zustáva nedotkmiti, plttni a účinná. Zmluvné strany sa
zaviizujii dohodou nnhradiC ncpltanč alcbo neůinné alebo neaplikovateľné
ustanovcnie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pávodne zamýšFanému účelu
neplatného alebo neúčinného abbo neaplikovateľného ustanovenia, a to v lehote
tridsiatich (30) dni odo dňu doručeniu výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvncj
strane.

5. Neoddelitel‘nou sŮčaťL)LI Iejw Zmluvy sů.
- prfloba Č. 1 - Výpis z uzneseni zo zasadnutia Miestneho

zustupiteľstva iuestskej Časti Bratislava — Nové Mesto konaného
dňa 14.04.2015;

- prfloha Č. 2 - situnčný nákres;
- príloba Č. 3 - výpočtový list.

6. Zmluva je vyhotovcn v pinlich (5) rovnopisach, z ktorých trí 3) rovnopisy obdrž!

O Prenajfmateľ dvt (2) rovnopisy Nájomca.

7. Zmluvné strany. ako účastnici právncho úkonu vyhlasujú, e túto Zmluvu uzatvonili
sbobodne a vážne, že ncbolu uzuretá v ticsni ani za nápadne nevýhodných podtnienok
a sůčnsnc. že prejavy vůle kElždej za zmluvných strán sú dostntočne určité,

zrozumiteľně a prosté omylu a na znak sůhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujů.

Z 0. 2015 17. 04. 2015
V Bratislave dňu V l3ratislave dňa
Prenaj fmatel‘: Nájornca:

?r4do)Kusý v. r. PhDr. Erika Tichá, PhD V. ľ.

»rofa riaditel‘ka
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VYPOC7OVY LIST

uhrady za nebvovy presor
aaaBafl.aflraSCSZ=ZSflSS.flaflasaflfleflfls

A D R E S A raiu1ava. H1kova 2-_
0DM : 0729011 NEDYT N513

U Z I V A T L. Centrum vafle3 inter‘čenci To ICO 4744688

Le9ionárska 13 DIe

83104 Bad.1ava

tJCET:

SPOSOB PLAT!MIA ‚ P VAUAIt MX. : 3160070120

CESLo Zto..uw /2015

MIESTNOSTI NEYTDVEHO paIEErop.u

N.ZOV PODL. CENA Z‘ftS. ROCNA VYKUR. KOEF. PREPOC.
UHRDA PLOCHA PWCHA

m2 Eu/2 Eür ir.2

(3 kar.c..4l6-417 74.08 21.00 000 1555E8 0.00 1.000 0.00

08 1555.68 0.00 0.00
Sana... S Saaaaafla Sfls=a=nnaaanan,aS*SSanaaSS.aflrflaS==rs=aaan=arasa=sS

I EurJ MESANA UHR.DA DPH C E L K O M
SflSflSCSSSflflflaflfl nfl.a.aaflsaSSflWSflSaaflSSSflSSaflaSaSefl.. saaeawaflaeflS.sfl

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

Teplo 100.30 0.00 100.00

Ohrev TW 10.00 0.00 10.00

Vodne a eocne 16.26 000 16.36

0sve1eiue 50.0 0.00 50.00

Odvoz smeti 20.00 0.00 20.00

Vycah 2.00 2.30 2.00

Uoraovame 18.03 0.00 18.00

Zraz.voda 4.20 3.00 4.00

C E L KD M v ir 350.00 10,30 350.00

v S) (:orwery kuL: 30.1260 Ek/Djr) 10544.10
asaaassrraas.maa..ra.as5aw.n r...a...aaa .SwSSSSaaaSaS.Waacaaaasn.aaassaaaas.

D A T U M od 15/04/2015

DA‘PJN Z2‘IENY 15/04/2015



MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

á
VÝPIS Z tJZNESENÍ
z 3. zasadnutia

Miestneho zastupitel‘stva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto
konarého d1a 14. aprila 2015

Miealiie zastupitcl‘stvo prcrokovalo:

17. Návrh na prenájom ksnccláiic Č. 416 a417 v administrativncj budova nachádzajúccj sana

Hilkovej Č. II v Bratialnve na 4. poschodl pra Centrum včnsnej intervencie Bratislava, n.o.

Uzneseale 3117

Poprerokovaníprogramu mle.stne zastup(:eľsvoprija1o k bodom Č. 1-25 uznesenia:

03/17 Miestnc zastupitel‘stvo
schval‘ uje
pren4jom kancelárskych priestomv- kancelárie Č.416 a 417 spolu o výmare 74,08 m nachádzajůcich

sav udrninistratívnej budovc ne Hálkovej Č, liv Bratislavo so súp. Č. 2953 postaveiicj na pozemku -

parcele registra “C“ KN Č. I 2738/l Oza sumu vo výška 21,00 Elm2 mčnc pra neziskovů organiziciu -

Centrum včasncj intervcncie Bratislava, n.o,, IČO 45744 688, ako prlpad hodný osobitného e1eľa

podl‘u ust. 9a ods. 9 plam. c) zákonn Č. 13811991 Zb. o majetku obci v en1 neskoršich predpisov

z dčvodu, že nájomca Centrum včasnej intcrvencie Bratislava. n.o. bude vykonávat‘ Činnost‘ verejne

prospešnů pra obyvatel‘ov mestsksj iasti Bnitislava-Nová Mesto zabMajůcu najruž Činnost‘

zdravotnú, sociálnu, školsko/edukačnú a bude absentujůcim spojivom medzJ rodinouírodičom,

pediatrem. Íizoterapeutom. psychológotn, špeciálnymlliečebným pcdagógom n sociálnym

pracovntkom, pdčom toto canmlm včasnej intervcncic bude jediným centrom v Brstisžavskom kraji,

ktorého cicl‘om bude včasná intcrvcncia podporujúca prepojenic mcdzi odbomíkmi, prostrednlctvom

ktorej sa otvoria dyera k implemenlácii nového systému priatcl‘skérmr najmš voči rodinám so

znavýhodnenými det‘mi, ato počnůc nd 01.05. 2015 neS rokov, s podmienkami:

aI nájotnní zmluva bude nájorncorn podplsanls v lehota do 10 dni od schválenia uzncsenia v miestnom
zastupitel‘stve, V pripade, že nájomcn nájomnů zmluvu ncpodplšc v lehota do 10 dni od schvélcnia

uznesenia v miestnom zaswpiteistvc, toto uznesentc strati platnost‘,

b/ nájomca se zavšzuje, že na predmete nájmu vymeni podlahy a vymaiujc,

Cl ndjomca se mimo nájotnného zavšzujc platíť za služby spojené s nájmom v ptnej výške av prlpade

požadovaného parkovncieho miesta takticž nájomné v plncj výška stmlovenej cenovým výmcrum,

Správnosť výpisu uzncsenia ovcrcná na Oddeleni organizačnom a cvidencie obyvatcl‘ov Miestncho

úradu Bratislava-Nové Mesto dita 12.05.20 15.

Júlia čcn‘,mková. v.r.
Vcdůca oddclcriia
Organizačnáho n cvidcncic ohyvatei‘ov
Micatnclw úradu Brnlislnva — Nové Maslo

U

Stmnai
VÝPiS-u z UZNESENI

z L zssaéiutii Miestneho zastupitďstvn rras!skej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dita 14,04.2015



Z 2016-402

datokč;1
k Nájonuiej zmlůve Č. Ö([5 Zo ďňa 22.Ó4.2Oi[

uzatvorenej podi‘a ust. 3 a nasl. z(ikona Č. 116/1990 Zb. o námea podnájmů nebytových priestoroy

v znenf neskorších predpisov apodľa ust. * 663 a nasl.zkona Č. 40/1964Zb.@bČianskho zkoimíka

v zneni neskoršícb pedpisoviďakj len „Zmluvci“)
medzi úČastníkni

Prenajímatel‘: Mestská časť Bratislava—Nové Mesto

zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta

sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava

Ičo: 00603317
DIČ: 2020887385
Bankové spoj enie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK8356000000001800347015

variabilný symbol: 3180070120

(d‘alej len „Prenaj(mateť‘)

Nájomca: Centrum včasnej intervencie, n.o.

zastúpený: PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditeľka

sídlo: Legionárska 13, 831 04 Bratislava

Ičo: 45744688
DIČ: 2024177903
Bankové spoj enie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK1111000000002943464918

(d‘alej len „Nájomca“)

(Prenajímatel‘ a Nájomca d‘alej spoloČne aj ako „zmluvné srany“)

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
Prediuet a účel nájmu

Zmluvné 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

Nájorncovi do odplatného užívania na účel opísaný v bode 3. tohto článku tejto

Zmluvy nebytově priestory — kancelárie Č. 416, Č. 417 a Č. 419 nachádzajúce sa

v Stavbe, podľa priloženého situačného nákresu, ktorý tvorí prílohu Č. 2 k tejto

Zinl.uve, o celkovej výmere podlahovej plochy 89,16 tn2 (podlahová plocha kancelárie

Č. 416 ač. 417 je 74,08 rn2, podlahová plocha kancelárie Č. 419 je 15,08 m2) (d‘alej 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 určitii odo dňa účinnosti

tohto dodatku do 15.04.2020.

Článok 3
Výška nájomného a úhrady za služby spojeného s nájmom

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

a) bod 1. znie:

„Výška Nájomného za Predmet nájmu predstavuje sumu 21,00 €/m2/rok, ročná platba

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

a tridsaťšesť centov).“

b) bod 2., veta prvá, zaie:

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

pričorn výška každej mesačnej splátky je 156,03 € (slovom: stopát‘desiatšesť eur a tri

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: dvestošesťdesiattri eur

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

prílohu Č. 2 tohto Dodatku a nahrádza prílohu Č. 3 Zrnluvy.

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



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

Článok 4
Odovzdanie a prevzatie kancelárie Č. 419

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

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

Článok 5
Užívanie Predmeti 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. Prenajímateľ súhlasí, aby nájomca vykonal v kancelárii Č. 419 tieto úpravy:

• vymal‘ovanie stien,
• osadenie ukončovacích líšt na podlahové linoleum,
• vymal‘ovanie okolia umývadla umývateľným náterom,

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

7. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade narušenia stien v Predmete nájmu (vf‘taním,
prípadne mým poškodením), uvedie steny po skončení nájmu do p6vodného,
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 Prenajímatel‘ a dva (2) rovnopisy Nájomca.

3. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku tento vlastnoruČne podpisujú.



4. Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma štatutárnymi orgánmi zmluvných
strán. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok nadobúda úČinnosť dňa 01 .01.2017 avšak
súčasne až po jeho zverejnení v súlade s ustanovením * Sa zákona Č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ustanovením *47a zákona číslo
40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

V Bratislave dňa 21.12.2016 V Bratislave dňa 22.12.2016

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

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z UZNESENÍ
z16. zasadnutia

Miestneho zastupiteľstva mcstskej Časti Bratislava-Nové Mesto

1ai dl 1decinbra2O16

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo:

26. Návrh na prenájom kancelárie Č. 419 na 4. poschodl administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11

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

Uznescnie 16/23

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

nasledovné uznesenia:
16/23 Mlestne zastupitel‘stvo

sc h v a 1‘ u j e
prenájom kancelárie Č. 419, o výsncre 15,08 m2 na 4. poschodi administratívncj budovy na

Hálkovej ul. 11 v Bratislave so súpisným Číslom 2953 postavenej na pozemku registra »C“

KN parc. Č. 12738/10
na dobu určité, do 15.04.2020
pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencfe Bratislava, n.o., So s(dlom

Legžonárska 13, 831 04 Bratislava

ako prfpad hodný osobitného zreel‘a podľa 9a ods. 9 pfsm. c) zákona 138/1991 Zb.

o majetku obci v znení neskorších predpisov z dóvodu. že:

• nájomca vykonáva verejne prospešnú Činnosť najmä pre obyvateVov inestskej Časti

Bratislava-Nové Mesto zahtňajúcu najmä Činnosť zdravotnú, sociálnu, škoisko/edukačnú

a vykonáva Činnosti podporujúce prepojenie medzi odbornfkmi a rodinami so

znevýhodnenými deťmi;

• nájomca, vzhFadotu na množstvo rodin, ktorým poskytuje pomoc, rozširuje svoju činnosť

o služby ďalšfch špecializovariých poradcov a terapeutov a z uvedeného dévodu vznikla

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

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

za nájomné vo výške: 21,- €1m21rok

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

lehote 15 dni odo dila schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prfpade, ak dodatok

Č. 1 nebude nájomcom v uvedenej lehota podplsaný, uznesenie stráca platnosť

• bez prlpomicnok

1-flnsovarilc Za: 18

Proti: O Mgr. RudolrKusý

Zdrželi se: O sterosta

Správnost‘ výpisu uznesenia overená na Oddelen( organizačno a evidence obyvateľov Miestneho

Úradu Bratislava-Nové Mesto dita 21.12.2016.

Libuše Jamnická
eferent oddeieniu

orgnn ného a evldcncie obyvalcľov
Miestnc tlrsdu Brutisleva.Noyd Mesto



fl,
prĺloha Č. 2

= = == == = ====== == = =_ == == na ======== fl === ======= ==== == = n=n= == fl ==== == === ====== === == == =

VÝPOČTOVÝ LIST
úhrady za nebytový priestor

=======S=========aa=============a===================fl=====fl======a=fl===========a

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

U Ž Í V A T E I : Centrum včasnej iritervenCie IČO : 45744688

Legionárska 13 DIČ 2024177903

Oprav.osoba: PhDr.Erika Tichá riaditeľka Banka : Tatra banka a.s.
účet SK11110000000C)2943464918

Sp6sob platenia P Variabilný symbol 3180070120

Číslo zmluvy : 73/2015
== = ==fl

flfl fl = == a== =

Vykurovanie : ust.redne kurenie Počet osöb : 4

Dodávka TÚV kup. - centr.pripr.

MIESTNOSTI NEBYTOVÉHO PRIESTORTJ

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

plocha úhrada plocha plocha

m2 Eur/m2 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

=========== ===== =========================================================fl======

89.16 1872.36 0.00 0.00

; ;_ = = == nn; a ====== =

==== == ===;==;===
== fl

Z Á K. N Á Jo M 156.03 0.00 156.03
Teplo 121.00 0.00 121.00

Ohrev TŮV 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 O 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

MESTSKÁ ČASř BPATISL4VA. NOVÉ sro
Miestny úrad Bratislav

)unCka 1, 832 gi Brtísava /
..33..



Z 2017-417

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

(d‘alej v texte oko ‚prenajhnalel“)

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

(ďalej v texte ako „nájo;nca“)

(ďalej spolu v texte spoloČne aj ako »zmluvné strany“)

Preanibula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04,2015 Nájomnú zmluvu Č. 73/2015 a dňa 22.12.2016
Dodatok Č. I (ďalej len „Zmluva“).

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

ČIánok 1
Predmet a účel nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení predmetii nájmu podľa článku 1 bod 2. Zmluvy o
kancelársky priestor Č. 414 a Č. 415 na 5. nadzemnom podlaží (4. poschoch) v administratívnej

Mestská časť Bratislava—Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Junácka 1, 832 91 Bratislava
00603317
2020887385
Prima banika Slovensko, a.s.
SK835600000000 1800347015
3180070120



budove So súpisným čfslom 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 ůČinnosti tohto dodatku
meni ělánok 1 bod 2. Zmluvy a znie:

„2. Prenajíniateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tcjto Zmluve prenecháva Nájomcovi
do odplatriého už(vania na účel opfsaný v bode 3. tohto Článku tejto Zmluvy nebytové
priestory kancelárie Č. 414) Č. 415, Č. 416, Č. 417 ač. 419 nachádzajúce sa v Stavbe, podľa
priloženého situačného nákresu, ktorý tvorf prilohu Č. 2 k tejto Zmluve, o celkovej výmere
podlahovej plochy 118,79 m2 (pod]ahová plocha kancelárie Č. 414 a 415 je 29,63 rn2,
kancelárie Č. 416 a Č. 417 je 74,08 m2 a kancelárie Č. 419 je 15,08 m2 ) (ďalej len „Predmet
nájmu«) a Nájomca sa zaväzuje platíť Prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu riadne a
včas nájomné a úhrady za služby spojené s nájmoni (teplo, ohrev teplej úžitkovej vody, vodné
a stočné, osvetlenie, odvoz smetí, výfab, upratovanie a zrážková voda) podl‘a Clánku 3 tejto
Zmluvy.“

Článok 2
Doba nájmu

Nájorn, 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 rozšlreného predmetu nájmu sa Člá.nok 3 Zmluvy mení a dopta naslcdovne:

a) bod 1. znie:
„Výška Nájomného za Predmet nájmu predstavujc sumu 21,00 €/m2 /rok, ročná platba
uájoniného je spolu vo výške 2 494,59 € (slovom dvetis[cštyristodeváťdesiatštyri eur a
päťdesiatdeväf centov).«

b) bod 2., veta prvá, zale: „Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomné bude Nájomca uhrádzať
inesačne vopred, pričom výška každej mesačnej splátky je 207,88 € (slovorn: dvestosedem
eur a osemdesiato sem centov).

c) bod 4., veta prvá, znie: „úhrady za služby spojené s nájmom bude nájomca ubrádzať
formou zálohových platieb mcsačne, a to vo výške 322,63 € (slovom tristodvadsaťdva eur a
šesťdesiattri centov), a to na základe výpočtového listu, ktorý tvorí prllohu Č. 2 tohto Dodatku
a nahrádza pn‘lohu Č. 3 Zmluvy.

d) vkladá sa nový bod 10., ktorý zníc: „Nájozuca sa zavšzuje navýšiť kauciu zloženú na účet
Prenajímateľa podl‘a bodu 9. tohto Článku v súlade so zvýšením mesačného nájonuiého o
sumu 51,85 €‚ ČIže na velkovů sumu 207,88 € a to v lehote 10 dni odo dňa účinnosti tohto
Dodatku Č. 2.

2



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

1. K fyzickému odovzdaniu kancelárie Č. 414 a Č. 415 důjde najneskOr do siedrnich (7)
pracovných dni odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

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

Článek 5
ZávereČné ustanovenla

1. V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva nezmenená.

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

3. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku tento vl.stnoručne
podpisujú.

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

5. Zznluvné strany sa dohodli, že dodatok nadobúda ůčinnosf dňa 01.01.2018 avšak
najslcór až po jeho zverejnenf v súlade s ustanovením 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prlstnpe k informáciám a v súlade s ustanovením *47a zákona Číslo
40/1964 Zb. Občiansky zákonnik.

Prfloha Č. 1 — Výpis z uznesenia Č. 22/27 zo zasadnutia Miestneho zastupitcľstva mestskej
Časti Bratislava - Nové mesto, ktoré sa konalo dna 12. decembra 2017
Priloha Č. 2 — Výpočtový list

V Bratislave dňa: 22.12.2017 V Bratislave dna: 22.12.2017

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

3
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prUeha Č. I

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z VZNESENI
z 22. zasadisi:tia

Miestrieho zastupiteľstva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto
kcdňa 12.dvcembra2Oll

Miestnc zastupiteľstvo prcrokovalo:

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

ul. 11 v Bratislave pra Centrum včasnej intervencic Bratislava, n.o.
Uznesenle 22127

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

nasledovná uznesenia:

22/27 Miestne zastupitcl‘stvo
s c h v a 1‘ u je
prenájom kanceMric Č. 414 ač. 415 o výmare 29,63 ni2 na 4. poschodí admlnistrarlvncj budovy na H6Ikovj ul. I I

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

na dobu určhů, do 15.042020
pra ncziskovú organizéclu Centrum včasnej intervcncie Bratislava, n.o., so sld!om Legionái-ska 13, 831 04

Bratislava
ako prlpad hodný osobitnčho zrcteľa podľa 9a ods. 9 plsm. c) zákone 138/1991 Zb. o majetku obci vzncnl

ncskoršlch predpisov z důvodu. že:
nájomca vykonáva verejne prospcšnů Činnost‘ najmfl pra obyvateľov mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto

zahfňajůcu nnjmš činnost‘ zdravomů, sociálnu, škoistvoíedukaůnŮ a vykonáva Činnosti podporujúcc

prepojenie mcdzi odbomlkml a rodinami So znevýhodncnýml det‘mi;

‘ nájornva, vzhľadom na množstvo rodin, ktorým poskytuje pomoc, rozširujc svoju Činnost‘ o služby vo forma

skupinových aktivit (stretnutia rodičovských skupin, porady, stretnutia a odborné scmináre pra tim

odbornikov, hudcritov ettcmistov), o terapiu a stimuláciu v oblasti komunikácic a z uvedeného důvodu

vznikla potreba rozšlrlt‘ prlcstory o ďalšic kanceiásie ku kancciáriám Č. 416. Č. 417 ač. 419, ktoré má n4Jomca

už prcnajaté na základe Nájomncj zmluvy Č. 73/2015 Y zzienl Dodatku Č. I

za nájomné vo výška 21,- E/m2!rok; za podmienky:

- Dodatok Č. 2 kNáJomncj zmluvc Č. 73/2015 budc nájomcom podpíraný v khole IS dní odo dna schválcnia

uznescnia v micslnom zastupiteľstvc; v pripadc, ak dodatok Č. 2 nebude nájomcom v uvedenej lehota

podplsaný, uzncscnie stréce platnost‘

- bez pripomlenok
Hlasovunlc Za: 21

Proti: O Mgr. Rudolf Kusý

Zdržnli sa: O Starosta

Správnost‘ výpisu uznesenia overená na Oddelenl organizačnom a evidencic obyvaterov Miestneho

ůradu Bratislava-Nová Mesto dňa 15.12.20 17.

Jůl ia Červenková
vedůca oddelenia

organlznčného u cvldencia ob ef v
Micstncho úradu Bratislava-N é

Slrnna I
VÝPIS-u zUZNESENI

ntL 12.122017



prlloha Č. 2
VYPOCTOVY LIST

uhrady za nebytovy priestor

flflmnflflaflaflflaaflflnflflflflflflflnenaflflnfla

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

Leionárska 13 DIC : 2024177903

83104 Bratislava

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

UCET : SK1111000000002943464916

SPOSOB PLATENIA P VARIABILNY SYMBOL : 3180070120

CISLO ZMLtJVY : 73/2015

MIESTNOSTI NEBYTOVEHO PRIESTORU

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

PLOCHA UHRADA PLOCHA PLOCHA

1n2 Eur/m2 Eur m2 m2

kanc.Č.416—417 74.08 21.00 0.00 1555.60 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

t—-tflaaflanflflnflflflnflannnasflflanna

118.79 2494.59 0.00 0.00

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

nneaanflnnnflsflfl__fl_ssanflnscn

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

Teplo 148.49 0.00 148.49

Ohrev TtJV 12.67 0.00 12.67

Vadne a stocne 11.00 0.00 11.00

Osvetleriie 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

rflflnaflnS.-Sfla—--mcnnnmfla

D A T U M od 15/04/2015 Zinluva ria dobu do 15/04/2020

DATUM ZMENV 01/01/2018



Prenajímatel‘:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúperiý:
bankové spojenie:
Č. účtu:
variabilný symbol:

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

(ďalej v texte ako ‚prenajímateľ‘)

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.

(ďalej v texte ako „nájornca“)

(Prenajírnateľ a Nájomca spolu v texte aj ako „Zniluvné strany“ atebo 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 platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami

a úči.nnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s 47a ods. 2 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok Č. 3 je povinne zvcrejňovanou zmluvou v súlade s Sa zákona Č. 2 11/2000

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

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

prenaj ímatel‘a.

Z 2019-17

]odaokč. 3 kNájomnej zrnluve Č.. 73/2015 zo]
dna 22.04.2015 .v.zneu.jjdodat1ov.

(ďalej v texte aiw „Dodatolď‘)
medzi učastrnkmi J

—1—



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

ustanoveniami Zmluvy.

4. Dodatok Č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch každý so silou origiiiálu z ktorých 4

vyhotovenia sú určené pre prenajímatel‘a a 2 vyhotovenie pre nájomcu.

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

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

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

podpisujú.

V ratis1ave, 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. 73/2015 zo dňa 22.04.2015

uzavretej podl‘a ust. 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov ako aj podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonnika

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 .02.20 19

uzavretý medzi:

1. Prenajímatel‘: Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00603317
Baiikové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK085600000000 1800347007
Variabilný 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“)

(d‘alej spolu aj ako,,zmluvné strany“)

čj. I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.04.2015 Nájomnú 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‘atcj ako „zmluva“).

2. Na základe uznesenia Č. 08/13 schváleného na zasadnuti miestneho zastupitel‘stva dňa
25.06.2019, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 tohto dodatku, sa zmluvné 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.
Predmct dodatku

Zmluvné strany na základe tohto dodatku rozširujú predmet 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 nadviznosti na uvedené sa menia

nasledovné ustanovenia zmluvy:

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

Prenajíniate/‘ v rozsahu a za podtnienok uvedených v tejto Zin/uve prenecháva

Nájomcovi do odplatného užívania na účel opísaný v bode 3. tohto článku tejto
Zmluvy nebytové priestoiy — kancelárie Č. 412/413, Č. 414, Č. 415, Č. 416, Č. 417

a Č. 419 nachádzajúce sa v Stavbe, podl‘a priloženého nákresu, ktorý tvorí prílohu

Č. 2 k tejto Z,nluve o celkovej vý,nere podlahovej ploc/zv 149,99i,z2 ( z toho

podlahová plocha kancelárií Č. 412/413 je 31,2m2, kancelárií Č. 414/415 je
29,63m2, kancelárií Č. 416ĺ417je 74,08m2 a kancelárie Č. 419 je 15,08,112,) (‘dzlej

aj ako len „Predinet nájmu“) a Nájonica sa zavázuje platit‘ Prenajímatel‘ovi za
užívanie Predmetu nájmu riadne a včas nájomné a úhrady za služby spojené

s iájmon1 (teplo, ohrev teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, osvetlenie, odvoz

smetí, výt‘ah, upratovanie a zrážková voda) podľa článku 3 tejto Zmluvy.

b) v Čl. 3 bode 1 sa vypúšt‘a suma 2.494,59 € (slovom: dvetisíc

štyristodevät‘desiatštyri euro 64/100) a nahrádza sa sumou: 3.149,79 E (slovom:
tritisíc stoštvridsat‘devát‘ euro a sedemdesiatdeväť cen to v)

c) v Čl. 3 bode 2 v prvej vete sa vypúšťa suma 207,88 € (slovom: dvestosedern euro
a oserndesjatosern centov) a nahrádza sa sumou: 262,48 6‘ ‘slovom:
dvestošest‘desiatdva euro a štvridsat‘osenz 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 uhrádzat‘Jármou zálohových

platieb mesaČne a to vo výške 322,63 E (‘slovoni: tristodvadsat‘dva euro
a šest‘desiattri centov,) a to na základe ‘výpočtového listu, ktoiý je prílohozt dodatku
Č. 4 k Zin luve a nahrádza prílohu Č. 3

e) v Čl. 3 sa vypúšt‘a znenie bodu 10 a nahrádza sa nasledovným znenhm: Nájomca sa
zaväzuje zvýšit‘ kauciu zložená na účet Prenajímatel‘a podľa bodu 9. tohto článku
ako aj dodatkov Č. J a Č. 2 k Zniluve o sumu 54,6 é tj. na celková sumu 262‚48 E
a to v lehote najneskór do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku Č. 4
k zmluve

1) v či, 4 sa vypúšt‘a znenie bodov Č. 1 a 2 a nahrádza sa znenirn s nasledovným
obsaborn:

1. Kfvzickému odovzdaniu kancelúrií Č. 414 až č. 417 a Č. 419 došlo spósobom
a v leh otácil v zniysle 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 nadobzidnutia účinnosti

dodatku č. 4 k Z,nluve.
2. Odovzdanie a prevzatie kancelárie Č. 412/413 sa uskutoční na základe

písomného odovzdávacieÍ1o a preberacieho protokolu, v ktoronz zinluvné strany

uvedú najmä stav ;neračov energií a priložia fotodokumentáciu aktuálneho

stavu kancelárií.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú zachované.

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

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

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

a jedno nájomca.

4. Prulohou Č. 1 tobto dodatku č. 4 je 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. 4 je výpočtový list.

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

znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislavc, dňa 17.07.2019 V Bratislave, dňa 1 9.07.2019

Prenajímatel‘: Nájomca:

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



príloha Č. I

MTSKÁ ČASÝ BRTISLAVA-NOV MESTO

VÝPIS Z VZNESENI
z 8 asadiiiitIa

Mstuho zstupitc1‘stvu mcstskej Časti Bratislava-Nové Mcsto
kadňa 25. júna 20L9

13. Nivili na schválenie prlpadu osobitného zretel‘a týkajůceho sa nájmu nebytových príestosw -

kantláiii Č.. 412 413 nachádzajůcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. Č. 2953 na

H]kovej ul. 11 v Bratislave a to ncziskovej organizácii Centrum včasnej intcrvencíe Bratislava.
IUž.s‘e 08/13

Po piaokovani programu miestne zastupitel‘stvo prUalo k bodom Č. 1-32 nasledovné uznesenia:

08113 Mieslne zastupitePstvo
schvPuj 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 Bratislavc evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlasiníctva
Č. 31 (ďalej akopredmet nájmLť‘) v správe Mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto

; nájomcovi — Centrum včasnej intervencie Bratislava, fl.O., so sídlom: Hálkova 2953/11, 831
03 Bratislava, Ičo: 45 744 688, zapísanej v registri neziskových organizácii vedcnom
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: šesfstopäťdesiatpäf euro a dvadsať centov) ročne a na dobu určitú do

20.04.2020.
; aiw prípad hodný osobitného zretel‘a podl‘a *9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpřsov z důvodu, že
- nájomca poskytuje bezplatné všeobecne prospešné sociálne služby vČasnej inervencie

ambulantnou a terénnou formou pre obyvateľov 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 mi

od mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto na základe nájomnej zmluvy Č. 7312015 v zneni

jej dodatkov vsúčasnosti prenajatá kancelárie Č. 414 až 417 a Č. 419 nachidzajůce
v administratívnej budove, súp. Č. 2953 na Hálkovej ul. v Bratislavo a

- vzbVadom na narastajúci počet detf preděasne narodených a s extrémne nízkou pórodnou

hmotnostou aiw aj detí s vrodeným postihnutím má nájomca zámer vytvorit nový
špecíálny príestor pro stimuláciu pohybových kompctencií predčasne narodenývh doti, tj.
za tým úČeIom prenajať a na vlastně náklady zrekonštruovaf pronajímané prestoy tak,

aby ticto príestory splňali špeciálne hygienIcké ako aj bezpečnostné podmienky na

rcalízécíu poskytovania služieb nájomcu,

S(nni I
WPIS.u zUZNESENI

z 5. zisdnutIa Micstneho zutuptul‘itv meiukJ Čutl Br lsIv.Nc‘ Mute
koninCho dňi 25062019



a mky
ndtk . 4 k njomnJ mluv Č 73/2015 v zncnt JcJ dodhtkv náJomc podp4c v

d 30 dni Qd d ch‘MInln uznoni v miostnom za tupItcVsÍve V prípade, k
. 4 tmny nňJomcu nbud v uvdcnoJ 1hoto podpíuný, uzs,ťsn #sc

Ii
O MÄr RudoWKuý
O Stirots

Stť p.m uzncsenia ovci‘en na Oddcleni organizačnom a evidencic obyvacľov Mícstncbo úradu Bis1aar-Noié

NIaáia 25O6.2OI9

Júlia Červenková
vedůca oddcknia

45ř8RÁTISAyA NOVE HESTO Mistneho úradu ratiIav Nové Mego
Miestny úrad BratÍsja

1,83292 8rat1ava
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Suma 2
VYPIS.u zUZNESENI

zS, zm4nuLlm Mlcatncho z*itupitaľatva mutikj Čutl BratIaIavaNová Mesto
konesiho dM 25,062019
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príloha Č. 3

v*oČov* LZI
ĚC ISV di 02. :OL 202.

)L %li‘# lieve U.
U. NY NM

Csřbr věaeiw

03 Hirnvš 2.2.

13203 Ireeii3eve

oa Ph.ika ‚chÁ ditIka

1111000000002943464918

TRSK Tatra banka a,i,

ptenia P Variabilný snbo1 ; 3110070120

73/2015 a dodat

$ISTHOSÝZ NBTTOVÉH0 PRrZITORU

!2.ov Podlah. Cena ZvýL RoČM Vykur. Koef. Pr.poč.

plocha 1hrada plocha plocha

zn2 EUR EUR m2

kc..416—4l‘7 74.08 21.00 0.00 1555.68 0.00 0.000 0.00

nc.Č.419 15.08 21.00 0.00 316.68 0.00 0.000 0.00

1414-415 29.63 21,00 0.00 622.23 0.00 0.000 0.00

]c...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 PLAT8Y

[EILr1 Z4EsAČNÁ OHRADA DPH C E L K O M

ák1adné rjcinné 262.48 0.00 262.48

Tp1o
187.49 0.00 187.49

Vcné a stoáé TÚV 19.00 0.00 19.00

Vcdiié a stoäié SV 16.50 0.00 16.50

raeUeiie 84. 99 0.00 84.99

Oz4zad
43.75 0.00 43.75

‘Wýah
5.00 0.00 5.00

Za1Lcha za uprat 47.50 0.00 47.50

Zraz.vcda
8.75 0.00 8.75

CZLKOM vEUK 675.46 0.00 675.46



Dodatok Č. 5
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 priestorov v znení neskorších predpisov ako aj podľa 663 a nasl.

Občianskeho Zákonníka
v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12.20 16, dodatku č. 2 ZO dňa 22.12.2017,

dodatku č. 3 ZO dňa 08.02.2019 a dodatku č. 4 zo dňa 19.07.2019
uZavretý medZi:

1. Prenajímatel‘: Mestská čast‘ Bratislava — Nové Mesto
Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00603317
Bankové spoj enie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SKO8 5600 0000 0018 0034 7015
Variabilný symbol: 2340201
Specifický 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.
IBAN: SKli 11000000002943464918

(d‘alej len “nájomca“)

(d‘alej spolu aj ako,,zmluvné strany“)

či. I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.04.20 15 Nájomnú zmluvu Č. 73/20 15 v znení dodatku
Č. 1 zo dňa 22.12.2016, dodatku Č. 2 zo dňa 22.12.2017, dodatku Č. 3 zo dňa
08.02.2019 a dodatku č. 4 zo dňa 19.07.2019, predmetom ktorej je prenájom
nebytových priestorov — kancelárií Č. 412/413 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. 13/11 schváleného na zasadnutí miestneho zastupitel‘stva dňa
04.02.2020, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 tohto dodatku, sa zmluvné strany dohodli na
uzavretí tohto dodatku Č. 5 k Zmluve a to s obsahom a za podmienok uvedenými d‘alej
v tomto dodatku Č. 5.

či. II.
Predmet dodatku



Zmluvné strany na základe tohto dodatku predlžujú dobu nájmu ato do 15.04.2025
vrátane, pričom v nadväznosti na uvedené sa mení či. 2 zmluvy a to tak, že v či. 2 sa
vypúšt‘a termín 15.04.2020 a nabrádza sa termínom 15.04.2025 vrátane.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmiuvy zostávajú zachované.

2. Dodatok Č. 5 nadobúda platnost‘ dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost‘
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke prenajímatel‘a.

3. Dodatok Č. 5 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží prenajímatel‘
ajedno nájomca.

4. Prílohou Č. 1 tohto dodatku č. 5 je výpis z uznesenia Č. 13/11 zo zasadnutia miestneho
zastupiteľstva Mestskej Časti Bratislava - Nové Mesto konaného dňa 04.02.2020.

5. Zmluvné strany vyhiasujú, že si dodatok Č. 5 preČítali, súhlasia sjeho obsahom ana
znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratisiave, V Bratislave, dňa.?5 ď.:.

Prenajímatel‘: Nájomca:

..‘

(V



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

VÝPIS Z UZNESENÍ
z 13. zusadnutia

Miestneho zastupitel‘stva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dřia 4. februra 2020

Miestne zastupitel‘stvo prerokovalo:

Ii. Návrh na schválenie prípaclu osobitného zretel‘a týkajúceho sa predÍženia doby nájmu nebytových
priestorov - kancelárií Č. 412-413, 414-415, 416-417 ač. 419 nachádzajúcich sa na 4.p.
administratívnej budovy, súp. Č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave prenajatých na základe
nájomnej zmluvy Č. 73/2015 v znení jej dodatkov č. I až 4 neziskovej organizácii Centrum
včasnej intervencie Bratislava
Uznesenie 13/11

Po prerokovaní programu niiestne zastupitel‘stvo pri jalo k bodom Č. 1-24 nasledovné uznesenia:

13/11 Miestne zastupitel‘stvo
s c hval‘ u J e

predlženie doby nájmu nebytových priestorov - kancelárií Č. 412-413, 414-415, 416-417
a č.419 nachádzajúcich sana 4.p. adrninistratívnej budovy, súp. Č. 2953 na Hálkovej ul. 11
v Bratislave prenajatých na základe nájomnej zmluvy Č. 73/2015 v znení jej dodatkov Č. I
až 4 (d‘alej ako „nájomná zrnluva“); do 15.04.2025 vrátane
nájomyI — Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., 50 sídlom: Hálkova 2953/li, 831

03 Bratislava, ICO: 45 744 688, zapísanej v registii neziskových organizácii vedenom MVSR
pod č. 452 (d‘alej v texte ako „nájomca‘)

zarovnalých podmienok ako sú dojednané v aktuálne platnej a účinnej nájornnej zmluve
ako prípad hodný osobitného zretel‘a podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dóvodu, že
- nájomca poskytuje bezplatné všeobecne prospešné sociálne služby včasnej

intervencie ambulantnou a terénnou formou pre rodiny s det‘mi s rizikovým vývinom,
predčasne narodených ako aj deti so zdravotným postihnutím vo veku do 7 a na účely
vykonávania svojich činností má na základe aktuálne platnej a úČinnej nájomnej
zmluvy od mestskej časti Bratislava - Nové Mesto prenajaté kancelárie v budove na
Hálkovej ul. v Bratislave, pričom nájomca riadne a včas plní záväzky dohodnuté

v nájornnej zmluve
- nájomca zároveň okrem poskytovania uvedených služieb počas doterajšej doby

trvania nájmu v uvedených priestoroch zrealizoval rekonštrukciu prenajatých
nebytových priestorov (obsahujúcu rnal‘ovanie a stierkovanie stien, nivelizovanie
podláh, položenie plávajúcej podlahovej krytiny) vrátane vymal‘ovania spoločných
priestorov chodby na SNP budovy na Hálkovej ul. v Bratislave

‚ Strana I
VYPIS-u z VZNESENI

z 3. zasadnutia Miestneho zastupitelstvu rnestskej Časti Bratislava—Nové Mesto
konaného dňs 04.02.2020



1)

za podmienky
Dodatok Č. 5 k nájornnej zrnluve Č 73/20 15 v znení jej dodatkov nájornca podpíše v lehote
najneskór do 30 dní odo dňa schváienia uznesenia v miestnorn zastupitel‘stve. V prípade, ak
dodatok Č. 5 zo strany nájomcu nebude v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca
platnost‘.

bez pripomienok

Hlasovanie Za: 19

Proti: O Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali Sa: O Starosta

Správnost‘ výpisu uznesenia overená na Oddelení organizaČnorn a evidencie obyvatel‘ov Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 06.02.2020

Júlia Červenková
vedúca oddelenia

‚ organizačného a evidencie ovihteľov
MESTSK4 PLASMyA.NovÉMf.O Miestneho úradu BratislavaÁoý Mesto

llestnyurad Bratislava /
‚ 2 9 BrStjgl5v5
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VYPIS-u z IJZNESENI
z 13. zasadnutia Miestneho zastupite]‘stva mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto
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