
Zmluva  o nájme  stavby  č. 297/2021
uzatvorená podl'a ust. (i663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občíansky zákonník (d'ale.j len,,zmluva")

Zmluvné  strany:

1. Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové  spojeiiie:

Číslo  účtu:

IBAN:

Konajťici  prostrednictvoin:

(d'alej  ako,,prenajímatel"')

a

2. Názov:

SfdlO:

IČO:

Registrácia:

Bankové  spojenie:

IBAN:

Konajúci  prostredníctvoin:

mestská  časť  Bratislava-Staré  Mesto  a
Vajanského  nábrežie  3, 814 21 Bratislava
OO 603 147

2020804170

VÚB,  a.s.

1526012/0200

SK02  0200 0000 0000 0152 6012
Ing. arch. Zuzana  Aufi'ichtová,  starostka  inestskej  časti

Dobrý  dom  n.o.
Karpatská  24, 811 05 Bratislava
53 266 064

na Ol<resnoi'n  ťirade v Bratislave,  reg. č. OVVS-107790/553/2020-NO
Slovenská  sporite]'ňa,  a.s.
SI(82  0900  0000  0051 7394 0503
Mgr.  Petra  Balážová,  riaditel'ka

(d'alej  ako,,nájomca"  a spolu  s prenajíinatel'om  d'alej  len,,zmluvné  strany")

Úvodné  ustanovenie

Zinluvné  strany,  rešpekthijťic  ZákOl] č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí, ZákOll č. 377/1990  Zb. o hlavnom
i'neste  Slovenskej  republiky  Bratislave,  Štatút  hlavného  inesta Slovenskej  republiky  Bratislavy,  Zásady
hospodárenia  s majetkoi'n  inestskej  časti Bratislava-Staré  Mesto  a s i'najetkom  zverenýin  do správy
mestskej  časti Bratisla'va-Staré Mesto, dohodli sa na uzatvorení tejto zmluvy podl'a ust. Ei663 a nasl.
zákona  č. 40/1964  Zb. Občiansky  zákonník  za nasledovných  podinienok.

Táto  zmluva  sa uzatvára  v súlade  s uzneserím  Miestneho  zastupitel'stya  i'nestskej  časti č. 71/2021  zo dňa
29. 06. 2021.
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Čl. I

Predmet  zmluvy

1.1 Prenajíinatel' je vzmysle  rist. 83 6 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. omajetku  obcí správcoin

nehnutel'nosti, budovy s podlaliovou  plochou 69,27 m2, nachádzajťicej sa na Rázusovom  nábreží

v Bratislave, súp. č. 66, postavenej na pozemku parcely registra C KN č. 21370,  druh  pozemku:

zastavané plochy  a nádvoria  o výmere 138 in2, zapísanej na LV  č. 4036, okres:  Bratislava  I, obec:

Bratislava-in.č.  Staré  Mesto,  katastrálne  územie:  Staré  Mesto  (d'alej  len,,stavba").

1.2  Prenajímatel'  je  vlastnfkoi'n  vnútorného  vybavenia  v rozsalui:

a) barové  police  do zábaria  z lešteného  nerezu  a skla,  počet:  5

b) barové  police  do zábaria  z inedi  a skla,  počet:  3

c) barové  stoličky,  počet:  10

d) zabudovaný  nerezový  chladiaci  box  (4 zásuvky),  počet:  I

e) súprava  na ozvučenie  prevádzky  (subwoofer  + 4 reproduktory),  počet:  l

í) nerezové  tyče  okolo  hodín,  počet:6

g) násteíuié  hodiny,  počet:  1

h) koi'noda,  po;cet:  1

i) stojanová  lampa  na koi'nodu,  počet:  1

j)  nerezový  stojan  na víno,  počet:  1

k) ňié vybavenie  uvedené  v Protokole  o odovzdaní  a prevzatí  predmetu  nájmu

1.3 Torito zi'nluvou  prenecliáva  prenajíinatel'  za odplathi  (d'alej  len,,nájomné")  a za podmienok  v tejto

zmluve  dol"iodnutých  nájoincovi  do uzfvania  stavbu  opísanú  v ods.  1. 1 spolu  s vnútornýin

vybaveníin  podl'a  ods. 1.2 tohto  článku  zinlitvy  (d'alej  len,,predmet  nájmu").

Čl. II

Účel  nájmu

2.1 Prenajímatel' sa zaväzuje prenechat' nájoincovi  anájomca  je oprávi"iený  užívat' predmet nájmu  za

účeloin:  vytvorenia  platformy  na prezentáciu  práce  ačinnosti  občianskych  združení,

kultúrnych  inicia'ív,  neziskových  organizácií  ad'alších  subjektov  pôsobiacich  vStarom

Meste,  vykonávajúcim  dobročinnú,  sociálnu,  kultúrnu,  verejnoprospešnú,  vzdelávaciu,

l'udsko-právnu,  humanitárnu  a osvetovú činnost', ako aj činnost'  orientovanú  na sociálne

služby  a sociálnu  pomoc.

2.2 Nájomca  je opi-ávnený užívat' nebytový priestor výlučne na účel uvedený v ods. 2.1 tohto člái"iku

zinluvy.  Na prípadnú  zmei'ua účelu nájinu, resp. jeho rozšírenie je oprávnený len s predchádzajúciin

písomnýin  súhlasom prenajímatel'a  vyhotovenom  vo fori'ne  písomného dodatku k tejto  zmluve.

2.3 Nájomca  nie je oprávnený  dat' predmet nájinu, resp. jel'io čast' do i'iájmu,  podnájmu  alebo  výpožičky

tretej osobe bez predchádzajúceho písoinného súhlasu prenajímatel'a. Nájomca nie je oprávneíiý

zriadit' záložné právo k predmetu nájinu,  ani inak zat'ažit'  predmet  nájinu.

Čl. III

Nájomné  a platby  za služby

3.1  Prenajímatel'  a nájon"ica  sa v zmysle  zákoi"ia  č. 18/1996  Z.z. o cenách  v znení  neskorších  predpisov

dohodli  na nájomnom  za  nebytový  priestor  vo  výške  3,00  EUR/m2/i'nesiac,  teda  207,81

EUR/mesiac.  t.3. 2493,72 EťJR/rok.
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3.2  Nájomca  bude  uhrádzat'  nájomné  mesačne  vo výške  207,81  EUR  na účet prei'iajíi'natel'a  na

základe  tejto zi'nluvy,  pričoin  nájoinné  je splatné  vopred,  najneskôr  do 10. dňa príslušného

mesiaca,  za ktorý  sa platí  splátka  nájomného,  pokial'  nájomca  neobdrží  faktúru.  V prípade,  že

bude nájoincovi  nájomné  faktúrované,  je povinný  toto zaplatit'  v lehote splatnosti  uvedenej  na

faktúre.  Nájoi'nné  za prvý  neúplný  kalendárny  i'nesiac  je splatné  do desiatich  dní odo dňa účii'inosti

tejto  zi'nluvy  v poinernej  výške,  ktorá  sa vypočíta  tak, že sa 1/365  ročnélio  nájomného  vynásobí

počtom  dní odo dňa účinnosti  tejto zmluvy  až do konca kalendárneho  zesiaca.  Nájomné  za

posledný  neúplný  kalendárny  mesiac  sa vypočíta  ako  násobok  1/365  ročného  nájomi"iého  a počtu

dní nájmu  v neúplnom  i'nesiaci.

3.3 Nájoinca  je povinný  poukazovat'  platby  nájoi'nného  včas tak, aby tieto najneskôr  v desiaty deň

príslušného  kalendárneho  i'nesiaca, za ktorý  sa uhrádzajú,  boli pripísané  na účet prenajímatel'a,

č. účtu  v tvare  IBAN:  SK02  0200  0000 0000 0152 6012 VS  4528000321.

3.4  Prenajímatel'  anájomca  sa dohodli,  že služby  spojené sužívaníi'n  predmetu  nájrmi,  ako napr.

ripratovanie,  odvoz  a likvidáciu  odpadu  a pod. ak budú  potrebi'ié,  si nájoi'nca  zabezpečí  vo vlastnoin

mene a na vlasti'ié  náklady.

3.5 V cene nájinu  - nájoinnoin  nie sú obsiahnuté  platby  za dodávku  elektrickej  energie,  vody,  stočné,  a

tiež náklady  spojené  s obvyklým  udržiavaníin  a prevádzkou  predmetu  nájinu.  Náklady  na služby

v rozsahu  vodné  + stočné,  plyn  a elektrická  energie  zaplatí  nájomca  na základe  faktúry  vystavenej

prenajímatel'oi'n  po skončení  nájn"iu azistení  výšky  nákladov  za tieto služby  podl'a  skutočnej

spotreby.

3.6  V prípade  omeškania  nájoincu  s platbori  podl'a  tejto zinluvy  hipíatní  prenajímatel'  voči  nájomcovi

ťnok z oi'neškania  stanovený v F3 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.

Čl. IV

Trvanie  zmluvy

4.1 Tátozmluvasauzatváranadobuurčitúdo20.09.2021.

4.2  Nájomný  vzt'ali  v zmysle  tejto  zmluvy  môže  byt'  ukončený

a) uplynutíin  času na ktorý  bol dojednaný

b)  písomnou  dohodou  oboch  zi'nluvných  strán,

c) na základe  výpovede  ktorejkol'vek  zo zmluvných  strán,

d) jednostranným  odstťipeníin  od zinluvy  prenajíinatel'oin  z dôvodov  uvedených  v ods. 4.4 tejto
zinluvy  a z dôvodov  upravených  v Občianskom  zákonníku.

4.3  Výpovedná  lehota  je týždeň.  Výpovedná  lehota  sa počíta  od prvého  dňa nasledujúceho  po doručení

výpovede.

4.4  Zinluvné  strany  sa dohodli  v súlade s ods. 4.2 písin.  d) tohto  článku,  že prenajíinatel'  inôže  od tejto

zmluvy  jednostranne  odstťipit'  v prípade,  ak nájoinca  užíva  nebytový  priestor  v rozpoi-e  so zmluvou,
najmä  ak

a) nájomca  je viac  ako  jeden  mesiac  v omeškaní  s platením  nájoi'nného

b) nebytový  priestor  rižíva  bez predchádzajúceho  súhlasu  prenajímatel'a  iný  subjekt  ako nájomca,

c) nájomca  užíva  nebytový  priestor  alebo  ak trpí  jeho  rižívanie  takýi'n  spôsobom,  že
prenajímatel'ovi  vzniká  škoda  alebo  že inu hrozí  škoda,

d) i'iájomca  pri užfvaní  nebytového  priestoru  hrribo  porušuje  pokoj  alebo  poriadok;

e) nájomca  užíva  nebytový  priestor  na iný  ťičel ako je účel dohodnutý  podl'a  ods. 2.1 tejto  zi'nluvy,

pričom  zin]uva  sa zrušuje  dňom  doručenia  oznáinenia  oodstúpení  od  nej prenajímatel'om
nájomcovi.

4.5  Nájoinca  je povinný  odovzdat'  nebytový  priestor  najneskôr  v prvý  pracovný  deň po uplynutí  po

skončení  náji'nri  prenajfi'natel'ovi  vyprataný  a v stave v akom  ho prevzal,  s prihliadnutím  na obvyklé

opotrebenie.  V prípade  i'iesplnenia  tejto  povinnosti  je nájomca  povinný  zaplatit'  prenajímatel'ovi
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zn'iluvnú pokutu vo výške 100,OO EUR za každý deň oineškania  sodovzdaním  nebytového

priestoru.  Nájoi'nca  súčasne berie na vedomie, že prenajímatel'  je vtakom  prípade oprávnený

svojpomocne  vypratat'  predmet  nájn'iu na náklady  nájoincu.

Čl. V

Práva  a povinnosti  prenajímatel'a  a nájomcu

5. 1 Prenajíinatel'  je povini"iý  predinet  náji'nu odovzdat'  nájomcovi  a nájoinca  je povii'uiý  predmet  nájmu

prevziat'. O odovzdaní  a prevzatí predinetu  i'iájmu spíšri zmluvné  strany Protokol  o odovzdani

aprevzaí  Podpisom  tejto zmluvy  i'iájoi'nca potvrdzuje,  že prenajíinatel'  mu odovzdal  predinet

náji'nu a vnútorné  vybavenie  uvedené  v Protokole  o odovzdanf  a prevzatí  predi'netu nájmu.

5.2 Nájomca  je povii'iný  starat' sa o to, aby na predinete  nájinu  nevznikla  škoda. Nájomca  je povinný  na

vlastné nák]ady  a bezodkladne  odstránit'  všetl<ri škodu spôsobern:i na predi'nete nájmu  nájomcom,

resp. osobami, ktorým  nájoinca  hu'nožnil užívanie  preinetu  nájmu s výnii'nkou  škôd vzniknutých

v dôsledkri  obvyklého  opotrebenia.

5.3 Nájomca  je povinný  udržiavat'  predmet  náji'nu na vlastné náklady  v stave v akoin ho prevzal

a podpisom  na zmluve  potvrdzuje,  že stav predmetu  nájmu  II1L1 je dobre znáiny  a nie sú inu známe

žiadne prekážky  v jeho  užívaní  v sťilade s dohodnutým  účelom.

5.4. Nájomca  nie je oprávnený  a neíude  vykonávat'  na predmete  náji'nu  žiadne, ani  drobné úpravy.

5.5 Prenajímatel'  je počas trvania  nájoi'nného  vzt'ahu založeného  touto zinluvou  oprávnený  vykonávat'

potrebnú technickú  koí'itrolu predinetu nájmu  akontrolovat',  či ho nájomca  užíva  riadnyin

spôsobom  a v súlade so zinluvne  do]iodnutýn'ii  podmiei'ikaini.  Nájoinca  je povinný  za týinto  účeloin,

ako aj za ťičeloin vykonania  prípadných  opráv umožnit'  prenajímatel'ovi,  resp. níi'n  povereným

osobám prístup  do predinetu  nájinu, po predchádzajúcoin  nahlásení  nájomcovi.

5.6 Nájomca  preberá  v rozsahu  níin užfvanélio  predmetu  náji'nhi na seba všetky  povinnosti  vyplývajúce

zo všeobecne platnýcli  právíiych  predpisov  o bezpečnosti  a oclyane  zdravia  pri práci, o ochrane

majetku,  o ochrane pred požiarmi,  ako aj hygienické  predpisy. Nájoi'nca  je  súčasne povinný

rešpektovat'  inforinácie  súvisiace s ochranou pred požiari'ni  oznán'iené zo strany prenajímatel'a.

Nájomca  je  povinný  udržiavat'  predinet iqájinu vstave,  ktorý neohrozhije  bezpečnost' osôb

ai'najetkri.  Akákol'vek  škoda, ktorá vznikne vpriestoroch  predi'netu  nájmu abude  spôsobená

nájoincom,  resp. osobami majúcimi  vzt'ah k nájomcovi,  bude nájomcom  odstránená. V opačnom

prípade sa nájomca  zaväzuje k náhrade vzniknutej  škody, následkov  škody ako aj nákladov  na

odstránenie  škody v plnej výške prenajíinatel'ovi,  bezodkladne  po výzve  prenajíi'natel'a.  Nájoinca

zodpovedá  prenajíinatel'ovi  za škodu  vznil<nritú  na predmete  náji'nu,  ktorťi  zavinil  on sám, resp.  jeho

zainestnanci,  resp. ručí prenajímatel'ovi  za škodu spôsobenú  klientmi  nájoi'ncu,  jeho dodávatel'mi,

resp.  inýini  osobami,  ktorýi'n  nájoinca  umoží'iil  do nebytového  priestoru  prístup.

5.7 Nájomca  berie na vedomie,  že predmet  nájmu  sa nachádza v painiatkovom  území (Pamiatková  zóna

Bratislava  - centrálna  mestská oblast') azaväzuje  sa pri jeho užívaní rešpektovat'  ustanovenia

zákona  č. 49/2002  Z. z. o ochrane  pamiatkového  fondu  v znení iieskorších  predpisov.

Čl. VI

Doručovanie

6.1 Písomnosti  sa doručujú  na adresy zi'nluvných  strán uvedené i'ia prvej strane tejto zmluvy.  Zmenu

adresy je zmluvná  strana, ktorej sa zmena týka, povinná  bezodkladne  písomne oznámit' druhej

zmluvnej  strane.  a
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6.2 Pokial'  nie je v zmluve  uvedené  inak,  všetky  oznái'nenia,  vyhlásenia,  žiadosti,  výzvy  a iné ťikony

v súvislosti  so zinluvou  a jej plneníin  (d'alej  len,,písomnost"'),  musia  byt' urobené  v písomnej  fori'ne

a doručené  na adresri  druliej  zmluvnej  strany  uvedem:i  v záhlaví  zinluvy  a/alebo  na ir'Ťi adresu,  ktorťi

oznái'ni  táto  zinluvná  strai'ia.  Písoinnost'  sa považuje  za doručenú  za nasledovných  podi'nienok:

a)  vprípade  osobného  doručovania  dňom  odovzdania  písoinnosti  osobe  oprávnenej  prijíi'nat'

písomnosti  za túto  zmluvnú  stranu  apodpisom  takej  osoby  na  doručeíike  a/alebo  kópii

doručovanej  písomnosti,  alebo  dňom  odmietiuitia  prevzatia  písomi'iosti  tak,ou  osobou,

b)  vprípade  doručovania  prosti-ednfctvoin  poštového  podniku  oprávneného  na  poskytovanie

poštových  služieb  podl'a  zákona  č. 324/201  1 Z. z. o poštových  službácli  v znenf  neskorších

predpisov  dňom  doručenia  na adresri  zmluvnej  strany  a v prípade  zásielky  do vlastných  rúk

dňom  odovzdai"iia  písomnosti  osobe  oprávnenej  prijíinat'  písoinnosti  za túto  zmlhivnú  stranu

a podpisoin  takej  osoby  na doručenke.

6.3  Za deň doručenia  písoinnosti  doručovanej  prostredníctvoin  poštového  podniku  sa pokladá  aj (i)  deň,  v

ktorý  zinluvi'iá  strana,  ktorá  je adresátoi'n,  odoprie  doručovanú  písoinnost'  prevziat',  (ii)  deň, v lctorý

bola  zásielka  odosielatel'ovi  vrátená  po inárnom  uplynutí  odberi'iej  lehoty  pre  vyzdvihnutie  si zásielky

na pošte,  aj ked'  sa adresát  o uložení  zásielky  nedoszvedel.

Čl. VII

Záverečné  ustanovenia

7.1 Právne  vzt'aliy  neupravené  touto  zinhivori  sa riadia  príslušnýini  ustanoveniami  zákona  č. 40/1964  Zb.

Občiansky  zákonník,  prípadne  d'alšíini  právnyini  predpismi.

7,2 Zmeny  a dodatky  tejto  zmluvy  musia  byt'  vykonané  formou  písomnél"io  dodatku  k zinluve  a musia  byt'

podpfsané  oboma  zínluvnými  stranami.  V prfpade,  že druhá  zi'nluvná  strana  sa nevyjadrí  k návrhu

dodatku  písomne  do 30 dní odo  dňa  jeho  doručenia,  predpokladá  sa, že s návrhoi'n  dodatku  nesúhlasí.

7.3 Táto  zmluva  nadobúda  platnost'  dňoin  podpisu  oboch  zinluvných  strán  a účinnost'  dňom  nasledujúcim

po dni  jej zverejnenia  na webovom  sídle  prenajíinatel'a.

7.4 Zánikom  účinnosti  tejto  zi'nluvy  alebo  jej časti'nie  je dotlauitá  účinnost'  tých  ustanovení  zmluvy,

ktorých  účinnost'  podl'a  tejto  zmluvy  a/alebo  vzhl'adoin  na ich povahu  má trvat'  aj po ukončení

ťičinnosti  tejto  zi'nluvy.

7.5 Táto  zmluva  je vyhotovená  v štyroch  rovnopisoch,  z ktorých  prei"iajíinatel'  dostane  tri rovnopisy

a nájomca  dostane  jeden  rovnopis.

7.6 Zinluvné  strany  si zinluvu  prečftali,  jej obsahu  porozuineli  a prelilasujú,  že ich prejavy  vôle  sú

slobodné,  vážne,  zrozumitel'né  a určité,  čo svojii'ni  podpismi  potvrdzrijú.

VBratislavedňa,,:"!Ú,',7,:,,'ť,,,,,,,,,,,,,""',',, V Bratislave  dňa d0,2'j

Nájomca: Prenajímatel':

a

ŤJt
Dobrý  'ďom  n. o

Mgr.  Petra  Balážová

riaditel'ka
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