
ČESTNÉ PREHLÁSENIE O NEEXISTUJÚCICH ZÁVAZKOCH
Čestne prehlasujeme, že spoločnosť INSPORTREHA s.r.o., nemá voči

vyhlasovateľovi, hlavnému mestu SR v Bratislave, sociálnej poisťovni,zdravotným
poisťovniama daňovémuúraduv mieste sídla,žiadneZÁVVÄZKY.

V Bratislave 28.9. 2021
/ PhDr.PavelŇuňuk j‘1/

1/ („( výkonnýriaditeľ J.
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ČESTNÉ PREHLÁSENIE O FINANČNEJ SPOĽAHLIVOSTIA PLATOBNEJ SCHOPNOSTI
Čestne prehlasujeme, žespoločnosťINSPORTREHA s.r.o., je spoločnosť,ktoráje finančnestabilnáa nie ja v platobnej neschopnosti.

V Bratislave 28.9. 2021
ĺqhDr. PavelŇuňuk

výkonnýriaditeľ f L‘
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ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽE SPQLOČNOSt NIE JEV KONKURZE A ANI V REŠTRUKTURALIZÁCII
Čestne prehlasujeme, ževoči spoločnosti INSPORTREHA s.r.o., nie je vedenékonkurznékonanie, nie je v reštrukturaUzáciia nie je vedenéani vyrovnávaciekonanie.

V Bratislave 28.9. 2021
_

Ňuňuk
jvÝk::nÝriadtteľ ‚
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NÁVRH VÝŠKYROČNÉHO NÁJMU
Za spoločnosťINSPORTREHA s.r.o., navrhujeme ročnénájomnévo výške16200, EUR.

V Bratislave 28.9. 2021

Ňuňuk

nad iteľ

PhDr. Pavel

É výkonný
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NÁVRH VÝŠKYINVESTÍCIE DO PREDMETU NÁJMU
Za spoločnosťINSPORTREHA s.r.o., plánujemeinvestovaťdo predmetu nájmu

nad rámeccelkovéhoročnéhonájmu1.100 000, EUR.
Plánovaný časový harmonogram realizácieprojektu:

DĺžkaZačiatok uskutočňovania Skončenie uskutočňovania trvan ia uskutočňovaniaaktivíta činností aktivíta činností aktivíta činností
812021 812022 l2mesiacov

V Bratislave 28.9. 2021
Ňuňuk
riadite ľ

PhDr. Pavel

výkonný
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PREUKÁZANIE SPÓSOBU ZABEZPEČENIA FINANČNÉHOKRYTIA
Čestne prehlasujeme, žespoločnosťINSPORTREHA s.r.o., navrhujemepreukázaniezabezpečenia finančnéhokrytia v zmysle projektu, ktorý tvoríprílohutohto dokumentu prostredníctvomvlastných súkromných investorov.

V Bratislave 28.9. 2021
Ňuňuk
riaditeť / ‘ výkonný
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rehabiIica• centrum fyzioterapie

INSPORTREIIA s.r.o., Grösslingová7, 811 09 Bratislava

PROJEKT
„KOMUNITNÉHOCENTRA JUNIORSENIOR“

Odbornígaranti projektu:
Doc. MUDr. Karol Hornáček,PhD.
Mgr. et Mgr. Miroslav Dlhoš,PhD.

2021
PROJEKT



„Komunitnéhocentra JUNIOR — SENIOR“
1. Informácieo realizátoroviprojektu
1.1. Identifikačnéúdaje
1ázov žiadateľa;rneno,priezvisko, titul, dátum INSPORTREHA s.r.o.narodenia, ak jžiadateľom fvzická výkonný riaditel‘:PhDr. Pavel NUNIJKosoba
ičo 52 289 842
DIC 2120995030
Sídlo(adresa) Grösslingová7
PSČ 811 09 Obec Bratislava
Číslo telefónu 0907806008

‚ ‚ . ‘ )avel.nunuk@rehabilicWebove sidlo www.rehabilica.sk Emailova adresa a.sk
Meno, priezvisko aitul štatutárneho PhDr. Pavel Nuňukzástupcu
1.2. Bankovéspojenie
IBAN 1SK17 7500 0000 40 2695 8426
1.3. Stručný opis činnostižiadatel‘a
KOMIJNITNÉ CENTRUM JUNIORSENIOR je zariadenie ktoré svoje aktivity plmrealizuje v mestskej časti Bratislava — Nové mesto, ktoré poskytne rehabilitačnústarostlivosťklientom v juniorskom a seniorskom veku. Komunitnécentrum poskytujeslužby pohybovej terapie zamerané pre deti So svalovou dysbalanciou a seniorov scsvalovou insuficienciou. Službysa poskytujúambulantnou alebo pobytovou formou.
KC JUNIORSENIOR zabezpečuje pre svojich prijímatel‘ovsociálnej službystravovanie, zdravotnú starostlivost‘,rehabilitáciu,terapeutickú starostlivost‘,pohybovúterapiu, ergoterapiu, výchovu mimo vyučovania a psychologicképoradenstvo.
KC JUNIORSENIOR je dotovanou spoločnost‘ou občianske združenie
Väčšinaprijímatel‘ovsociálnej služby mádiagnózu svalovádysbalancia  chybnédržanietela deti a mládeže svalováinsutkiencia seniorov. U mnohých prijímatel‘ovsociálnejslužby je možnost‘napredovania po ich frzickej stránke.Prijírnateliaslužiebnajmä so svalovou dysbalanciou nemajú žiadne skúsenosti s diagnostikou svalovejdysbalancie a následnes jej úpravoukompenzačnými cvičeniami, taktiežseniori cviči
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2od dohľadom fyzioterapeutov správne vybrané cvičenia. Je teda nevyhnutnérešpektovat‘vývojové hľadisko. Základnou metódou pri odstraňovanísvalovejdysbalancie sú podl‘a diagnostiky správne vybrané cvičenia. Ďalšou metódou preseniorov je ergoterapia na obnovu mauuálnychzručností.Všetkymajú, samozrejme,svoje vývojové štádiá,ktoréje nutné vziat‘do úvahy pri zostavovanírehabilitačnoergoterapeutického (fyzioterapeutického) programu pre prijímatel‘asociálnej službys uvedenými zmenami funkcií.

2. Informácieo uskutočňovaníaktivit a činnostísúvisiacich s projektom
2.1. Ciel‘/Cieleuskutočňovaniaaktivíta činností
EIlavný ciel‘:
Program projektu KC JUNIORSENIOR sa zameria hlavne na diagnostiku a terapiuohybom, ale rovnako ponúka i príležitostina stimuláciuprepojenia dvoch generáciIuniorsenior a ich vzájomnúinterakciu a obohatenie po psychickej strárike.
Čiastkové ciele

1. V KC JIJNIORSENIOR podporujeme rozvoj sociálnych interakcií,pohybových schopnostía zručností.Využívasa aj na elirnináciuhyperaktivityjuniorov a stimuláciuhypoaktivity seniorov, koordináciuodchýliek správaniapodporu pozitívnehomyslenia.2. Praktizovanie kompenzačných a posilňovacíchcvičenína odstraňovaniesvalovej dysbalancie. Integrovaním juniorov a seniorov v spoločnýchpohybových aktivitách inhibovat‘hyperaktivitu mládežea podporovat‘viacpohybu u seniorskej kategórie.3. Nácvikproprioceptívnychcvičeníu oboch vekových skupín.
2.2. Cieľováskupina
Ciel‘ovou skupinou sú prijímateliasociálnej služby (PSS), ktorým poskytuje KCÍUNIORSENIOR sociálne služby. Sú to teda prijímatelia sociákiej služby sfunkčnými poruchami pohybového systému, juniori 1218 rokov a seniori 60 a viacrokov. Najčastejšoudiagnózou v našom zariadeníje svalovádysbalancia, chybnédržanietela a svalováinsuficiencia a pridruženéochorenia.
KC JUNIORSENIOR vytvárabezpečnéprostredie s nmožstvom zelene a prináš)ozitívnezážitky,a tým dokáževytvorif pre PSS uvol‘nenúa prijemnú atmosférupristimulovaníjednotlivých zmyslov. Interiér miestnostíje bezbariérovo prispósobenýa doplnený röznymipomóckamina cvičenie ako pre juniorov, tak aj pre seniorov.

12.3. Opis priebehu aktivíta činností
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óznedruhy pomócok  loptičiek, elastických lán,balančných plóch rózneho tvaru,stimulačných podložiek
Rózne druhy loptičiek slúžiaako pomócka pri bazálnej stimulácii. Stimulujemev zmysle uvol‘nenia alebo povzbudenia. Rózne druhy loptičiek móžemezároveňvyužit‘ako hmatovépodnety.
Elastickélanápoužívamena posilnenie stabilizačnéhosystémukÍbov a najrnäsvalstvakončatín,ale aj hlbokéhostabilizačnéhosystému.
Balančnéplochy proprioceptívnestimulujústabilizačný systém potrebnécvičit‘u detívo vývoji a stimulovat‘u seniorov pri obnove množstvafunkcií.
Red cord systém  systém závesných lán na cvičenie spósobom odl‘ahčovaniaklbového systému a prekonávanie gravitácie pomocou nadľahčovaniačastítela.Vykonávanieopakovaných mobilizačných pohybov efektívnenajmäpre seniorskúvekovákategóriu.
Využívaniemultifunkčných športových plóch v interiéry, ktoré farbami stimulujúzrnysly juniorov aj seniorov a vedia ich spoločne používat‘pri spoločných hráchmedzi sebou, čo pósobí stimulujúco najmä pri nácviku orientácie a másenzomotorický stimulačný efekt.
Fyzioterapeutickézariadenia mechanoterapie a fyzikálnejterapie na podporu hoj eniazápalova pret‘aženýchtkaniv.
Posilňovacie ergometre komplexne navrhnuté pre posilňovanie svalového systémua stimuláciuväzivovéhoaparátu.
Ergonomickélóžkanavrhnutés parnät‘ovoupenou pre seniorov, ktorý potrebujúkl‘udna lóžkubez tlaku na mikkétkanivá.
Keippov prírodný chodníks madlom po obidvoch stranáchpre bezpečnústimulaěnúchódzuako pre seniorov, tak aj pre juniorov.
Stimulačný prekážkovýchodníkz drevených elernentov na cvičenie.
Drevenépomóckyna cvičenie.
Interiérovéstavebné a záhradnéúpravy prispósobenéna pobyt a cvičenie klientovv prirodzenom prostredi
Interiérové stavebné úpravy prispósobené na bezbariérový pohyb a cvičeniv interiéri.
2.4. Technickévybavenie projektu I
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Vybavenie na podporu pohybovej liečby— pomóckya zariadenia na cvičenia.
Pre upresnenie uvádzamepornócky a zariadenia potrebné do komunitného centri zozname na rozpočet.
t5. Publicita projektu

• Na sociálnych siet‘ach (webovej stránke, facebook, Instagrame) šíritinforrnácieo projekte pre širšiuverejnost‘.• Sociálne siete sú taktiež skvelým miestom pre šíreniedóležitýchorganizačných informácii— dátumypodujatia, aktuálneinformácie• klasickou cestou propagácie prostredníctvom tlačených médiía toregionálnychnovínv kl‘účovýchoblastiach najmämestskej časti Bratislavy
— Novémesto a okolia, ale aj vzdialenejšiernestá• prezentovanímformou besedy v STV na tému “Spájamejuniorovseniorov“

2.6. Financovanie projektu
Po preskúmanímožnostífinancovania projektu, sme objavili riešenia,ktoré sa zdajůako dostatočnépre žiadost‘o financovanie nášhoprojektu:

1. Príspevokcentra fyzioterapie REFIABILICA
3. Súkromnézdroje:

Z viacerých súkromných investičných stimulov príspevokI 514 250, €
2.7. Časový harmonogram uskutočňovaniaaktivíta činností zabezpečenie finančnýchprostriedkov na rekonštrukciupriestorov a nákupvybavenia

DÍžkatrvaniaZačiatok uskutočňovania Skončenie uskutočňovania uskutočňovaniaaktivítaktivíta činností aktivíta činností a činností
8/2021 8/2022 12 mesiacov

2.8. Rozpočet PredpokladanáCelkové dotáciazo štátnych DotáciazoBežnévýdavky výdavky a európskych sikromných zdrojovfondovExteriérovéstavebné 100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 €úpravyIneriérovéstavebnéúpravy 1 000 000,00 € 0,00 € 1 000 000,00 €Ergoterapeuticképomócky 3 80,00 € 80,00 € 300,00 €
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Lopty na cvičenie 5 50,00 € 50,00 € 5 00,00 €Elastickélaná 275,00 € 0,00 € 275,00 €Balančnépomócky 2 000,00 € 3 50,00 € 1 650,00 €Red cord systém 4 500,00 € 500,00 € 4 000,00 €Špeciálnefarby  nátery 1 800,00 € 300,00 € 1 500,00 €Posilňovaciezar.  24 800,00 € 900,00 € 23 900,00 €telocvičňaAir Bike 3 ks 1 650,00 € 300,00 € 1 350,00 €Ergonomickélóžka ‘7 80000 € 6 30000 € 1 500,00 €s pamät‘ovoupenou 30 ks
Kneippov chodník 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 €Stimulčný chodník 500,00 € 0,00 € 500,00 €Drevennépomócky 1 900,00 € 500,00 € 1 400,00 €cvičenie
InteraktívnySpeaker systém 1 300,00 € 300,00 € 1 000,00 €DATA projektor, biely 700,00 € 0,00 € 700,00 €Diagnostickéa testovacie 150000,00€ 34325,00€ 115 6‘75,00€zar.Prístrojepre liečbu tkanív 175 000,00€ 25000,00€ 150 000,00€(magnet, omnitron, Laser ..)Hydromasážnevane 80 000,00 € 20 000,00 € 60 000,00 €Wellness terapia spojená 60 000,00 € 15 000,00 € 45 000,00 €s masážami
Elektrický vozík 3 500,00 € 0,00 € 3 500,00 €Celkovévýdavky 1 618 155,00 € 103 905,00 € 1 514 250,00 €

2.9. Udržateľnost‘aktivit a Činností
Vďaka získaniu finančných prostriedkov má nášprojekt perspektívu dlhodobejudržatel‘nostia využitia. Komunitné centrum JUNIORSENIOR ktoré sa budevyužívat‘pri práci s prijímatel‘misociálnej starostlivosti na dennej frekvenciis dlhodobým zárnerom.

V Bratislave, dňa28. 09. 2021
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Mgr. et Mgr. Miroslav DLHOŠ,PhD.
odborný garant projektu

TUŇUK
výkonný riaditel‘

I
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NÁVRH
ZMLUVAONÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORUUzatvorenápodľazákonaČ. 116/1990 Zb. o nájmea podnájmenebytových priestorov a zákonaČ. 40/1964 Zb. ObČiansky zákonnik

Medzi
Prenajímatel‘SídloIčoRegistráciaKonanie prostredníctvom
(d‘alejaj ‚Prenajírnateľ“)
a
Nájomcom INSPORTREHA. s.r.o.Sídlo Grösslingova7, 811 09 BratislavaIČo 52 289 842Registrácia Okresný súdBratislava I. odd.: Sro, Vložkač. 136544/BKonanie prostredníctvom PhDr. Pavel Nuňuk,konatel‘
(d‘alejaj „Nájomca“)

ČLIPredmet Zmluvy
1.2. Predmetom tejto Zmluvy je stavba so súpisným číslom7768 postavenej na pozemkoch registra ‚.C“KN parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57, okres: Bratislava III, obec: BAm.č. NOVE MESTO, listvlastníctvačíslo5148, katastrálneúzemie NovéMesto ; stavba v minulosti slúžilaako sociálnopreváclzkový objekt k cyklistickej dráhe,ktorása nachádzalavedl‘aobjektu a ktoráje užv súčasnostiodstránenáa nahradenáparkom. Nachádzalisa tam komentátorskémiestnosti so zázemím(šatne,sociálne zariadenia, sklady, kotolfa a pod.). V súčasnosti stavba nie je schopná riadneho abezpečného užívania,nie je udržiavaná,je v zlom technickom stave, s výraznými stopami povandalizme od neprispósobivých skupín obyvateľstva. Jej d‘alšieužívaniesi preto vyžadujekompletnú rekonštrukciu. Stavba bola v minulosti napojená na inžinierske siete (voda, plyn,elektrina, kanalizácia),v súčasnostije od všetkých médiíodpojená;stavba májedno polozapustenépodzemné podlažie a jedno nadzemné podlažie. Stavba je založenána betónových základovýchpásoclia pätkách.Nosnákonštrukciapozostávazo železobetónovéhoskeletu s výplňovým murivom.Stropy súmonolitické,železobetónové.Vnútomépriečky súmurované(tehla). Strecha je plocháskrytinou z natavovaných asfaltových pásov(poškodenáviditeľnéznámkyzatekania). Klampiarskekonštrukciesú z pozinkovanéhoplechu. Oknású drevené, zasklenésteny na balkónea vo vstupe súplastové ( z vel‘kej časti porozbíjané).Schodisko je dvojramenné, železobetónové,s povrchovouúpravou schodov z ker. dlažby.Výťahy v stavbe nie sú. Povrchovéúpravystien súvápennéomietky,v hygienických priestoroch je na stenáchkeramický obklad (opadanéomietky a obklady). Podlahysú prevažnez keramickej dlažby(na viacerých miestach rozbitáalebo uvoľnená)a z PVC (značnepoškodené).Hygienickézariadenia všetkydemontované,zárubnekovovézamurované.Vykurovaniea zásobovanie teplou vodou bob v minulosti riešenécentrálne z kotolne (zariadenie jedemontované). Elektroinštaláciapozostávala zo svetelných zásuvkových obvodov (zástrčky,svietidláa rozvody povytrhávané).Strana 3 z 8  pozemku registra „C“KN parc. č. 11280/46zastavanéplochy a nádvorie,výmera 591 m2 ‚ okres: Bratislava III, obec: BAm.č. NOVE MESTO,list vlastníctvačíslo5148, katastrálneúzemie Nové Mesto  pozemku registra „C“KN parc. č.11280/57 zastavanéplochy a nádvorie,výmera 26 m2 ‚ okres: Bratislava IiI, obec: BAm.č. NOVEMESTO, list vlastníctvačíslo1, katastrálneúzemie NovéMesto (stavba a pozemky spolu d‘alejvtexte ako ‚predmetnájmu“).
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Účelnájmu
1.1 Prenajímatel‘prenechávapredmet nájmuodovzdaný na základepodpísanéhoprotokolu uvedenýv článkuI. bode 1.2 tejto Zmluvy nájomcovi do nájmu ako priestory za účelom prevádzkykomunitnéhocentra JUNIORSENIOR.

Čj. iiiPodmienky nájmu
2.1 Zmluvnéstrany sa dohodli na nasledovnej výške nájomného:2.1.1 Nájomnébude účtovanévo výške 1.350, EUR za mesiac a následnemóžebyt‘nájomnéupravenédodatkom k nájomnejzmluve
2.2 prenajímateľprenechávapredmet nájmunájomcovido užívariiaza podmienok stanovenýchv nájomnejzmluve a nájomcasa zavázujeza užívaniepredmetu nájmuplatit‘dohodnuténájonmériadne a včas v súlade s podmienkami určenými v nájomnejzmluve;2.3 nájomcabude riadne, včas a v plnej výške uhrádzaťprenajímateľovidohodnuténájomnévzmysle svojho návrhu,a to štvrt‘ročnevopred, najneskór všakv lehote do 5. dňa prvéhomesiaca daného kalendárnehoštvrťroka.Pomemúčasťprvého nájonméhouhradínájomcaprenajímateľoviv lehote 10 dníodo dňaúčimostinájomnejzmluvy;2.4 nájomca si samostatne a na vlastné náklady zabezpečívšetky nímpožadovanéslužbyspojené s nájmom(kúrenie, elektrickáenergia, studenávoda, upratovanie, zrážkovávoda,zimnáúdržba,odpad a pod.), pričom bene na vedomie, že prenajímatel‘žiadne službyspojenés nájmomnezabezpečuje;
2.5 nájomcav lehote 10 dníodo dňaúčinnostiNájomnejzmluvy zložífínaričnúzábezpekunaosobitne zriadený účet prenajímatel‘a,bezúročne, a to vo výške 50% z navrhovanéhoročnéhonájomnéhoza predmet nájmuv prospech prenajímatel‘a,ktorú je prenajímateľoprávnený použit‘v prípadei) dlžnéhonájonmého,ii) prislúchajúcichúrokovz omeškania,iii) zmluvných pokút, iv) prípadných akýchkol‘vek škódna predmete nájmuspósobenýchčinnosfou nájomcu,jeho podnájomníkov,tretíchosób,ktorým umožnilvstup do predmetunájmuv) škódvoči tretímosobámv súvislosti s užívanímpredmetu nájmu. Uvedenúfnančnúzábezpekuzložínájomcana účetprenajímateľana celéobdobie nájmu,a tútoje vprípadespotrebovania jej časti pravidelne doplňat‘,tak aby je výška počas celej doby trvanianájmu predstavovala 50% z navrhovaného ročného nájomnéhoza predmet nájmu.Nedodržanietohto ustanovenia je dóvodom (oprávnenímprenajímatel‘a)na odstúpenie odnájomnejzrnluvy zo strany prenajímateľa,nakol‘kouvedenébude považovanéza podstatnéporušenie zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo prenajímateľana náhradu škody.Prenajímateľuvol‘níposkytnutú finančnú zábezpekunájomcovipo skončenínájomnéhovzt‘ahu,avšakažna základepísomnejvýzvy nájomcuo jej uvoľneniedoručenej riadne apreukázateľneprenajímatel‘ovia zároveňaž po uplatnenívšetkých prípadných platnýchnárokovprenajímatel‘avoči nájomcovi,a to najneskórv lehote do 15 dníodo dňadoručeniavýzvy nájomcu;
2.6 prenajímatel‘si vybradzuje právojednostranného zvýšenia nájonméhoformou písomnéhooznámeniao zvýšenínájomiiéhoza predmet nájmuv závislostiod úrovne infláciejedenkrátročne. Nájomnéplatné k 31. decernbru bežnéhoroka sa zvýši o mieru inftácieoficiálnevyhlásenúStatistickým úradomSR, a to od 01. januáranasledujúcehoroka;2.7 nájomcaprehlasuje, žemu je stav predmetu nájmuznámya preberáho od prenajímatel‘avstave v akom sa nachádza, pričom bene na vedomie, že stavba nájmunie je schopnáriadneho a bezpečnéhoužívania,nie je udržiavaná,je v zlom technickom stave, s výraznýmistopami po vandalizme od neprispósobivých skupínobyvatel‘stva. Jej d‘alšieužívaniesipreto vyžaduje kompletnú rekonštrukciu; v súčasnosti je od všetkých médiíodpojená.Nájomca prehlasuje, že nebude od prenajímateľapožadovaťnáhradu za vynaloženéinvestíciedo predmetu nájmua to ani v prípadepredčasnéhoukončenianájomnéhovzt‘ahu;



2.8 bezodkladne po účinnostinájolnnejzmluvy, najneskórdo 5 pracovných dní,zmluvnéstranypodpíšuprotokol o odovzdanía prevzatípredmetu nájmu,ktoréhoneoddelitel‘nousúčast‘oubude kompletnáfotodokumentáciadeklarujúcastav predmetu nájmu;2.9 nájomcabude povinný predmet nájmuužívafvýlučne na dohodnutý účel.Porušenietohtoustanovenia sa bude považovaťza podstatnéporušenienájomnejzmluvy; i) nájomcabudepovinný predmet nájmuna svoje nákladyudržiavat‘v stave spósobilom na dohovorenéužívanie;
2.10 nájomcabude povinný ubrádzaťnákladyspojenés obvyklým udržiavanímpredmetu nájmu,čo výslovne potvrdzuje svojim podpisom;2.11 nájomcabude povinný predmet nájmuajeho okolie udržiavat‘v čistote a poriadku;2.12 nájomcabude oprávnený prenechat‘predrnet nájmudo podnájmutretímosobám,nie všaknadobu dlhšiu, ako bude platnáa účinnánájomnázmluva uzatvorenámedzi nájomcomaprenajímatel‘om,pričom tretie osoby budú oprávnenév predmete nájmuprevádzkovat‘výlučne činnosti, ktorénebudú v rozpore s účelomnájmunájomcu.Nájomcaje povinný okaždompodnájmepísonmeinformovat‘prenajímateľa,a to najneskór do 3 dníodo dňaplatnosti tej ktorej podnájomnejzmluvy. Porušenietohto ustanovenia sa bude považovat‘zapodstatnéporušenienájomnejzmluvy;2.13 všetkystavebnéúpravy, ktorénájomcavykonáv/na predmete nájmu(a to aj vrátanepevnezabudovatel‘ných súčastí),prípadneakékol‘vekind investíciezo strany nájomcu,sa stanúmajetkom hlavnéhomesta Slovenskej republiky Bratislavy po ich zabudovaní/ investovaní,a to bez nárokuna ich úhradu, na základevýslovného súhlasu nájomcu.Nájomcabudeznášat‘všetkynákladyvyplývajúce zo zmien na predmete nájmu,ako aj všetkyvýdavky napovolenie takýchto zmien a nebude v prípade takéhoto súhlasu požadovat‘žiadnuprotihodnotu toho, o čo sa hodnota predmetu nájmuzvýšila, čo potvrdísvojim výslovnýmsúhlasom,podpisom na nájomnejzrnluve;2.14 nájomcabude povinný v predmete nájmusamostatne zabezpečit‘všetkypovinnosti v oblastipožiarnej ochrany, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platnýchprávnychpredpisov, na vlastně náklady, pričom v plnom rozsahu zodpovedáza všetkyvzniknutéškody,a to aj voči tretímosobám.Porušenietohto ustanovenia sa bude považovafza podstatnéporušenienájoinnejzmluvy;2.15 nájomcabude povinný vykonávat‘pravidelnékontroly a revízieelektrických spotrebičov azariadenínainštalovaných a používanýchv predmete nájmuv zmysle právnychpredpisovplatných v SR a STN v stanovených termínoch.Nájomcabude povinný 1 x ročne predložit‘prenajímatel‘ovizápis alebo kópiu zápisu z týchto kontrol, odborných prehliadok aodborných skúšokalebo revízií;2.16 nájomcasa zaväzujesprístupnit‘predmet nájmuprenajímatel‘oviza účelomuskutočňovaniakontrol. Pre prípadakejkoľvekhroziacej škody,pričom postačíaj podozrenie, bude mat‘prenajímatel‘právovsmpu do predmetu nájmu;2.17 v prípadeakéhokol‘vekporušeniadoj ednanej nájomnej zmluvy, vznikne prenajímateľovinárokna ubradenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 za každéjednotlivéporušenie;2.18 Nájomcanie je oprávnený postúpit‘akékoľvekpohľadávkyvoči prenajímatel‘ovina tretiuosobu;2.19 prenajímateľ,ako aj nájomca sú oprávneníNájomnúzmluvu vypovedat‘z dóvodov: 1.prenajímateľ: ak nájomcaužívapredmet nájmuv rozpore s nájomnouzmluvou  aknájomcao viac ako jeden mesiac meškás platenímnájomného ak nájomcaalebo osoby,ktorés nímužívajúpredmet nájmu,napriek písoninémuupozorneniu brubo porušujÚ pokojalebo poriadok  bob rozhodnuté o odstránenístavby 2. nájomca:  bob rozhodnuté oodstránenístavby ; s výpovednou lehotou 3 mesiacov, pričom výpovedná lehota začínaplynút‘prvým dňommesiaca nasledujúcehopo doručenívýpovede;2.20 prenajímatel‘ako aj nájomca sú oprávneníod nájomnej zmluvy okanižite odstúpit‘jednostranným právnym úkonom podľa ust. 679 Občianskeho zákonníkav zneníneskoršíchpredpisov. Prenajímatel‘je oprávnený od Nájomnejzmluvy odstúpit‘aj v prípade,ak nájomcapodstatným spósobomporušínájomnúzmluvu v zmysle dojednanív nájonmejzmluve;



2.21 skončenímnájmupodľanájomnej zmluvy nie je dotknutápovimosf nájomcuzaplatit‘pomernú časťnájomiiého,právo prenajímateľana náhradu škody, prípadne zmluvnejpokuty, čiúrokovz omeškania;2.22 nájomcasa zavazuje vrátiťpredmet nájmuprenajímateľoviku dňuskončenianájmu,v stave,s prihliadnutímna obvykléopotrebenie, ako aj vykonaiéinvestíciea vypratailý;
či. Iv.Doba nájmu4.1. Nájomnázmluva vznikádňomjej podpísaniaoboma zmluvnými stranami.4.2. Prenajímatel‘dávanebytovépriestory do nájmuna dobu 20 rokov s opciou na ďalších20 rokov
.čl.V.Ukoučenie nájmu5.1. Nájomný pomer móžeskončit‘dohodou oboch zmluvných strán k dohodnutému dátumu alebovýpoved‘ou s výpovednou lehotou 1 mesiac.

5.2. Prenajímatel‘móžepísomnevypovedaf tútozmluvu iba ak:5.2.1. podnájomcanenaplní arnbulanciu dostatočným poětorn klientov/pacientov, tak aby bolschopný uhrádzat‘dohodnuténájomné;5.2.2. podnájomcaužívapredmet nájmuv rozpore so touto zmluvou;5.2.3. podnájomcao viac ako jeden mesiac meškás platenímnájomnéhoalebo za služby,ktorýchposkytovanie je spojenés nájmom;5.2.4. podnájomcaalebo osoby, ktorés jeho súhlasomužívajúpredmet nájmu,napriek písomnémuupozorneniu hrubo porušujúprevádzkový poriadok centra;5.2.5. bob rozhodnuté o odstráneni stavby alebo o zmenáchstavby, čo bráni užívaťpredmetnájmu;5.2.6. podnájomcanapriek písomnémuupozomeniu porušujeostatnéustanovenia tejto zmluvy;
5.3. Nájomcamóžepísomnevypovedat‘tútozmluvu ak:5.3.1. stratíspósobilosťprevádzkovat‘činnosť,na ktorú si predmet nájmuprenajal;5.3.2. nebytový priestor sa stane bez zavinenia podnájomcunespósobilý na dohovorenéužívanie;5.3.3. nájomcahrubo porušujesvoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmbuvy.
5.4. V prípadeukončenia nájmuje nájomcapovinný vrátit‘nebytový priestor čistý a vyprataný Poukončenínájmubude medzíprenajímatel‘oma nájomcomspísaný odovzdávacíprotokol, podpísanýzástupcamioboch zmluvných strán.

čI.vIOsobitnéustanovenia
6.1. Prenajímateľsa zaväzujeodovzdaťnebytovépriestory podnájomcovido užívaniav stave v akom sanachádzajúk dňupodpísanianájomnejzmluvy.
6.2. Nájomcajepovinný riadne a včas platiťúhradunájomného,tak akoje dohodnutév Čl. HL
6.3. Nájomcasa zaväzujeudržiavaťpredrnet podnájmuv stave spósobibomna riadne užívaniea hradif navlastnénákladydrobnéopravy, obvykléudržiavaciepráce,ako aj nákladyvzniknuténeprimeranýmužívanímpriestorov podnájomcorn alebo osób, ktoré sa sjeho súhlasom zdržujúv nebytovýchpriestoroch.

6.4. Nájomcazodpovedáza ochranu majetku v prenajatých priestoroch.
6.5. Nájomcaje povinný zabezpečit‘pre svojich zamestnancov vo vlastnom mene a na vlastnénákladyplnenie všetkých povinnostívyplývajúcich z ustanovenia zákonaNR SR 3 14/2001 Z.z. v znenineskoršíchpredpisov a vykonávacej vyhláškyč. 12 1/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a plnenie



povinllostívyplývajúcich z ustanovenia zákonaNR SR Č. 33 0/96 o bezpečnosti a ochrane zdraviapri práciv zneníneskoršíchpredpisov aNV SR Č. 201/2001 Z.z. o minimálnychbezpečnostnýcha zdravotných požiadavkáchna pracovisko, všeobecnépožiadavky a vyhláškyMinisterstva práce,sociálnychvecía rodiny SR Č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácia bezpečnosti technických zariadení.
6.6. Nájomcajepovinný dodržiavat‘v priestoroch, ktorésúpredmetom prenájmuustanovenia zákonaNRSR Č. 314/2001 Z.z. v zneníneskoršíchpredpisov a vykonávacej vyhláškyČ. 12 1/2002 Z.z.o požiarnejprevencii.
6.7. Nájomcaje oprávnený užívat‘spoločnépriestory (schody, schodištia, sociálnezariadenia a pod.)v primeranom rozsahu a to tak, aby neobmedzoval rovnaké oprávneniaostatných nájomcov,resp.podnájomcov.
6.8. Nájomcaje povinný dodržiavat‘všetkyustanovenia zákonaNR SR Č. 330/96 Z.z., o bezpečnostia ochrane zdravia pri práciv zneníneskoršíchpredpisov aNV SR č. 20 1/2001 Z.z., o minimálnychbezpečnostných a zdravotných požiadavkáchna pracovisko, všeobecnépožiadavky a vyhláškyMinisterstva práce,sociálnychvecía rodiny SR Č. 7 18/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochranyzdravia pri prácia bezpečnosti technických zariadení.

6.9. Nájomcaje oprávnený označiťpriestor prevádzkytabul‘ou,resp. mým vhodným označením,vrátaneoznačenia viditel‘riéhoz verejného priestranstva, avšak zároveňje povinný najneskór v deňukončenia zmluvného vzťahu, odstránit‘firemné označenia a reklamné nápisy, a to na vlastnénáklady.
6.10. Zrnluvné strany sú oprávnenévšetkypísomnostipodľatejto Zmluvy ( najmäsúhlasy, oznámeniaa výzvy) doručovaťpoštou‚ kuriéromalebo osobne na adresu sídlazmluvnej strany uvedenú v tejtozmluve alebo neskórpísomneoznámenú.V prípade,ženedošlo k prevzatiu písomnosti,písomnost‘nie je možnédoručit‘,pretožebola odmietnutá,alebo jej doručenie bob inak zmarenékonanímaleboopomenutímzmluvnej strany, zmluvné strany sa dohodli, že písomnosťsa považuje za doručenúdňom odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia alebo dňom kedy bude písomnosfvrátenádruhejzmluvnej strane — odosielatel‘ovi,ako nedoruČiteľná.

či.VIIZáverečnéustanovenia
7.1. Tátozmluva je vyhotovenáv dvoch rovnopisoch, po jednom pre každúzmluvnú stranu. Ak sapreukáže,že niektoré z ustanovenítejto zmluvy (alebo jeho časť)je neplatné, neúčinnéalebonevykonatel‘né,takátoneplatnosť,neúČinnosťalebo nevykonatel‘nosfnemáza následokneplatnost‘,neúčinnost‘aiebo nevykonatel‘nosťd‘alšíchustanovení tejto zmluvy (aiebo zostávajúcejčastidotknutéhoustanovenia) alebo samotnej zmluvy. V taktom prípadesa obe Zmiuvnéstrany zaväzujúbez zbytoČného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho Časť) novým platným, účinnýma vykonatei‘ným ustanovenímtak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím tejto zmluvya dotknutým ustanovením.
7.2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali,jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju aj vlastnoručriepodpisujú.
7.3. Tátozmluva nadobúdaplatnost‘dňomjej podpisu oboma zmluvnými stranami.
7.4. Na vzt‘ahybližšieneupravenév tejto zmiuve sa použijúpríslušnéustanovenia zákonač. 116/1990Zb. o nájmea podnájmenebytových priestorov, v zneníneskoršíchpredpisov a tiež ustanoveniaObčianskehozákonníka,upravujúcehotútoproblematiku.
V Bratislave dňa V Bratislave díia



:::::::::::j?1‘Nájo$a Prenaj ímateľ


