
Zmluva  o nájme  stavby  č. 477/2021
uzatvorená podl'a ust. fl 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiaiísky zákonnik  (d'alej len,,zmluva")

Zmluvné  strany:

1. Názov:

Sídlo:

IČO:
DIČ:
Bankové  spojenie:

(Š!slo  účtu:

IBAN:

Konajúci  prostredníctvom:

(d'alej  ako,,prenajímatel"')

a

2. Názov:

Sídlo:

IČO:
Registrácia:

Banl<ové  spojenie:

IBAN:

Konajťici  prostredníctvom:

mestská  čast'  Bratislava-Staré  Mesto  -
Vajanského  nábrežie  3, 814  21 Bratislava
OO 603 147

2020804170

VÚB,  a.s.

1526012/0200

SK02  0200  0000  0000  0152  6012
hig.  arch.  Zuzana  Aufrichtová,  starostka  mestskej  časti

Dobrý  dom  n.o.

Karpatská  24, 811 05 Bratislava

53 266  064

iia  Ola:esnoin  úrade  v Bratislave,  reg. č. OVVS-107790/553/2020-NO
Sloyenská  sporitel'ňa,  a.s.
SI(82  0900  0000  0051  7394  0503
Mgr.  Petra  Balážová,  riaditel'ka

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

Úvodné  ustanovenie

Zmluvné  strany,  rešpektujúc  zákon  č. 138/1991  Zb. o iriajetku  obcf,  ZákOll  č. 377/1990  Zb. o hlaynom
meste  Slovenskej  republiky  Bratislave,  Štatút  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy,  Zásady
hospodárenia  s majetkom  mestskej  časti Bratislava-Staré  Mesto  a s majetkom  zvereným  do správy
mestskej  časti  Bratislava-Staré  Mesto,  dohodli  sa na uzatvorení  tejto  zmluvy  podl'a  ust. 'g 663 a nasl.
zákona  č. 40/l964  Zb.  Občiansky  zákonník  za nasledovných  podmienok.

Táto  zmluva  sa uzatvára  v súlade  s uzneseníin  Miestneho  zastupitel'stva  mestskej  časti  č. 99/2021  zo dňa
28. 09. 2021.
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Čl. I

Predmet  zmluvy

1.1 Prenajíinatel' je vzmysle ust. fl 6 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí správcom

nehnutel'nosti,  budovy  s podlahovou  plochou  69,27  m2, nachádzajúcej  sa na Rážusovom  nábreží

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

zastavané  plochy  a nádvoria  o výmere  138 m2, zapfsanej  na LV  č. 4036,  okre's:  Bratislava  I, obec:

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

1.2  Prenajímatel'  je  vlastníkom  vnútorného  vybavenia  v rozsahu:

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

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

c) barové  stoličky,  počet:  lO

d) zabudovaný  nerezový  chladiaci  box  (4 zásuvky),  počet:  1

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

f) nerezové  tyče  okolo  hodín,  počet:  6

g) nástenné  hodiny,  počet:  I

h) komoda,  počet:  1

i)  stojanová  lampa  na komodu,  počet:  I

j)  nerezový  stojan  na víno,  počet:  1

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

1.3  Torito  zmluvou  prenecháva  prenajfmatel'  za odplatu  (d'alej  len ,,nájomné")  a za podmienok  v tejto

zinluve  dohodnutých  nájomcovi  do  užfvania  stavbu  opísanťi  vods.  1.1  spolu  svnútornýin

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

Čl. II
Účel  nájmu

2.1  Prenajíinatel'  sa zavíizuje  prenechat'  nájomcovi  anájoi'nca  je oprávnený  rižívat'  predmet  nájmu  za

účelom:  vytvorenia  platformy  na  prezentáciu  práce  ačinnosti  občianskych  združení,

kultúrnych  iniciaffv,  neziskových  organizácií  ad'alších  subjektov  pôsobiacich  vStarom

Meste,  ktoré  vykonávajú  dobročinnú,  sociálnu,  kultúrnu,  verejnoprospešnú,  vzdelávaciu,

l'udskoprávnu,  humanitárnu  a osvetovú  činnost',  propagáciu  lokálnych  umelcov  a dizajnérov,

hmotného  a nehmotného  kultúrneho  dedičstva.

2,2  Nájomca  je oprávnený  u;jvat'  nebytový  priestor  výlučne  na účel uvedený  v ods. 2.1 tohto  článku

zmluvy.  Na  prípadnú  zmenu  ťičelu  nájmu,  resp.  jeho  rozšírenie  je oprávnený  len  s predchádzajúcim

písomným  súhlasom  prenajíinatel'a  vyhotovenoi'n  vo forme  písomného  dodatku  k tejto  zi'nluve.

2.3  Nájomca  je oprávnený  dat' predmet  nájmu,  resp. jeho  čast' do nájmu,  podnájmu  alebo  výpožičky

tretej  osobe  len s predchádzajúcim  písomným  súhlasom  prenajfmatel'a  na dobu  maximálne  30 dnf

(d'alej  len,,krátkodobý  podnájom").  Na  dobu  dlhšiu  je potrebný  súl"ilas Miestneho  zastupitel'stva

mestskej  časti  Bratislava-Staré  Mesto.  Nájomca  nie  je oprávnený  zriadit'  záložné  právo  k predmetu

nájmu,  ani inak  zat'ažit'  predinet  nájmu.
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Čl. III
Nájomné  a platby  za služby

3.1 Prenajímatel'  a nájoinca  sa v zmysle  zákona  č. 18/1996  Z.z. o cenách v znení  neskoršfch  predpisov
dohodli  na  nájomnoin  za nebytový  priestor  vo  výšl<e  3,00  EUR/m2/mesiac,  teda  207,81
EUR/mesiac.  t.j. 2493,72  EUR/rok.

3.2 Nájomca bude uhrádzat' nájomné mesačne vo výške 207,81 EUR na ú9et prenajímatel'a nazáklade  tejto zmluvy,  pričom  nájomné  je splatné  vopred,  najneskôr  do 15. dňa príslušného
mesiaca,  za ktorý  sa platí  splátka  nájomného,  pokial'  nájomca  neobdrží  faktťiru.  V prípade,  že
bude nájoi'ncovi  nájomné  faktúrované,  je povinný  toto zaplatit'  v lehote  splatnosti  uvedenej  na
faktúre.  Nájoi'nné  za prvý  neúplný  kalendárny  mesiac  je splatné  do desiatich  dní odo dňa účinnosti
tejto  zmluvy  v pomernej  výške,  ktorá  sa vypočíta  tak, že sa 1/365 ročného  nájomného  vynásobí
počtom  dní odo dňa ťičinnosti  tejto zmluvy  až do konca  kalendárneho  inesiaca.  Nájomné  za
prípadný  posledný  neúplný  kalendárny  i'nesiac  sa vypočfta  ako násobok  1/365  ročného  nájomného
a počtu  dní nájmu  v neúplnom  mesiaci.

3.3 Nájomca  je poviru'iý  poukazovat'  platby  nájoinného  včas tak, aby tieto  najneskôr  v pätnásty  deň
príslušného  kalendárneho  mesiaca  za ktorý  sa uhrádzajú,  boli  pripísané  na účet prenajfmatel'a,
č. účtu  v tvare  IBAN:  SK63  0200  0000  3500  0152 6012,  VS  4528000321.

3.4  Prenajímatel'  anájomca  sa dohodli,  že služby  spojené sužívaním  predmetu  nájmu,  ako napr,
upratovanie,  odvoz  a likvidáciu  odpadu  a pod. ak budú  potrebné,  si nájomca  zabezpečí  vo vlastnom
mene a na vlastné  náklady.

3.5 V cene nájmu  - nájoinnom  nie sú obsiahnuté  platby  za dodávku  elelctrickej  energie,  vody,  stočné,
plyn  a tiež  náklady  spojené  s obvyklýi'n  udržiavaním  a prevádzkou  predmetu  nájmu.  Náklady  na
služby  v rozsahu  vodné  + stočné, plyn a elektrická  energia  zapla'ď nájoínca  na základe  faktúry
yystavenej  prenajímatel'om  štvi't'ročne,  po skončení  príslušného  kalendárneho  štvit'roka  a zistení
výšky  nákladov  za tieto  služby  podl'a  skutočnej  spotreby  za ten ktorý  kalendárny  štwt'rok.

3.6  Nájoinca  je pri každej  platbe  nájomného  a platieb  za služby  spojené s užívaním  nebytového
priestoru  povii'u"iý  uviest'  obdobie,  za ktoré  sa platba  poukazuje.  V prípade,  že nájomca  obdobie
neurčí aprenajfmatel'  eviduje  voči  nájomcovi  pohl'adávku  ztitulu  nedoplatku  na nájomnoin  a
úhradách  za  služby,  je prenajíinatel'  oprávnený  započítat'  nešpecifikovanú  platbu  na pokrytie
najstaršej  splatnej  pohl'adávky.  V prípade,  ak nájoinca  neuvedie  pri platbe  nájomného  a platieb  za
služby  spojené  sužfvaníin  nebytového  priestoru  obdobie,  za ktoré  sa platba  poukazuje
a prenajímatel'  zároveň  neeviduje  voči  nájomcovi  pohl'adávku  z titulu  nedoplatku  na nájomnom,
úhradách  za  služby  platí, že nájoi'nca  rihradil  danou platbou  nájomné  za najbližšf  nasledijúci
mesiac,  za ktorý  prenajímatel'  ešte neobdržal  od nájoi'ncu  platbu  podl'a  tejto  zmluvy.  V prípade
omeškania  nájomcu  splatbou  podl'a tejto zi'nluvy  uplatní  prenajímatel'  voči nájomcovi  úrokz omeškania  stanovený  v 8) 3 nariadenia  vlády  SR č. 87/1995  Z.z.

3.7  Prenajfmatel'  a nájomca  sa dohodli,  že prenajímatel'  je  počas doby  trvania  nájmu  oprávnený  upravit'
dohodnutú  výšku  ceny  nájmu  jeden  raz  ročne  vsúlade  sinedziročným  rastom  indexu
spotrebitel'ských  cien oznámeným  Štatistickýi'n  ťiradom Slovenskej  republiky,  najskôr  však od
01.01.2023.  Zmluvné  strany  sa vprfpade  zmeny  ceny náji'nu zaväzujú  uzavriet'  novú  dohodu  o
nájoi'nnoin  vo forme  dodatku  k tejto  zmluve.  Ak  nedôjde  k dohode  napriek  poskytnutiu  dodatočnej
15 dňovej  lehoty  na splnenie  tejto  povinnosti,  je prenajímatel'  oprávnený  od zmluvy  odstúpit'.

Čl. IV

Trvanie  zmluvy

Táto  zmluva  sa uzatvára  na dobu  neurčitú.
Nájomný  vzt'ah  v zmysle  tejto  zmluvy  môže  byí'  ukončený
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a) na základe  písoi'nnej  výpovede  ktorejkol'vek  zo zinluvnýcli  strán
b)  pfsomnou  dohodou  oboch  zi'nluvných  strán,
c) jednostranným  odstúpením  od zmluvy  prenajfi'natel'oi'n  z dôvodov  uvedených  v ods. 4.4 tejto

zmluvy  a z dôvodov  upravených  v Občianskom  zákonnfku.
4.3  Výpovedná  lehota  je

- jeden  mesiac  v pripade,  ak je výpovedi'iýin  dôvodoin  omeškanie  so zaplatením  nájomného  aleboslužieb  o yiac  ako  jeden  mesiac,

- tri mesiace,  ak je výpoved'  daná z iného  dôvodu  ako omeškanie  so zaplatením  nájomného  a
služieb  alebo  bez  uvedenia  dôvodu.  Výpovedná  lehota  sa počíta  od prvého  dňa nasledujúceho  podoručení  výpovede.

4,4  Zmluvné  strany  sa dohodli  v súlade  s ods. 4.2 písm.  c) tohto  článku,  že prenajímatel'  môže  od tejto
zmluvy  jednostranne  odstúpit'  v prípade,  ak nájoi'nca  užíva  nebytový  priestor  v rozpore  so zmluvou,
najmä  ak

a) nájoi'nca  je  viac  ako  jeden  mesiac  v omeškaní  s platením  nájomného,
b)  nebytový  priestor  užíva  bez  predchádzajúceho  súhlasu  prenajímatel'a  iný  subjekt  ako nájomca,
c)  nájomca  užíva  nebytový  priestor  alebo  ak  trpí  jeho  užívanie  takým  spôsobom,  že

prenajímatel'ovi  vzniká  škoda  alebo  že mu  hrozí  škoda,
d)  nájomca  pri  užívanď  nebytového  priestoru  hrubo  porušuje  pokoj  alebo  poriadok,
e)  nájomca  užíva  nebytový  priestor  na iný  účel  ako  je  účel  dohodnutý  podl'a  ods. 2.1 tejto  zmluvy,
pričom  zmluva  sa zrušuje  dňom  doručenia  oznámenia  oodstúpení  od nej  prenajímatel'om
nájomcovi.

4.5  Nájoinca  je  povinný  odovzdat'  nebytový  priestor  najneskôr  v prvý  pracovný  deň po skončení  nájmu
prenajfmatel'ovi  vyprataný  a v stave  v akom  ho prevzal,  s prihliadnutfin  na obvyklé  opotrebenie.  V
pripade  nesplnenia  tejto  povinnosti  je prenajíi'nate]'  oprávnený  požadovat'  od nájomcu  zaplatenie
zinluvnej  pokuty  vo výšl<e IOO,OO EťTR  za každý  deň oineškania  s odovzdanfm  predmetu  nájmu.
Nájomca  súčasne  berie  na vedomie,  že prenajimatel'  je v takom  prípade  oprávnený  svojpomocne
vypratat'  predmet  nájmu  na náklady  nájomcu.

4.6  V prípade,  že nájomca  po skončení  nájmu  nevyprace  nebytový  priestor,  prenajímatel'  písomne,
listovori  zásielkou  alebo  e-mailom  vyzve  nájomcu  na vypratanie  nebytového  priestoru,  t.j. opristenie
nebytového  priestoru  nájomcoi'n  a vyst'ahovanie  všetkých  hnutel'ných  vecí  patriacich  nájomcovi,
ktoré  sa nacliádzajú  v nebytovom  priestore.  V prfpade,  že nájoinca  nebytový  priestor  ani po takejto
výzve  nevyprace,  prenajímatel'  je  oprávnený  vypratat'  nebytový  priestor  na  náklady
a nebezpečenstvo  nájomcu,  pričoin  hnutel'né  veci  z nebytového  priestoru  patriace  nájomcovi  uložf
do úschovy  vo vlastných  priestoroch,  resp. v priestoroch  tretej  osoby.  Prenajímatel'  nezodpovedá  za
poškodenie,  zničenie,  stratu,  odcudzenie  ani  iné  zmenšenie  inajetkovej  hodnoty  takýchto
vyprataných  hnutel'ných  vecí.

4.7  Právny  vzt'ah  medzi  prenajíinatel'om  a nájomcom  pri  vyprataní  nebytového  priestoru  a uložení  vecí
do úschovy  postupoin  podl'a  predchádzajúceho  bodu  sa riadi  zmluvou  o skladovaní  v zmysle  ust. íS)
527 a nasl. Obchodného  zákonníka,  kedy  prenajíi'natel'  je skladovatel'oin  a nájoi'nca  ukladatel'om
vyprataných  hnutel'ných  vecí.  Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  dohodu  ako zmluvu  o skladovaní.
Nájomca  týmto  vyhlasuje,  že prenajímatel'  je oprávnený  prevziat'  a uskladnit'  všetky  hnutel'né  veci,
ktoré  patria  nájomcovi  a ktoré  sa budú  nachádzat'  v nebytovom  priestore  po skončenf  nájmu.
Prenajíinatel'  ako skladovatel'  písomne  potvrdí  nájoincovi  ako ukladatel'ovi  prevzatie  uvedených
hnutel'ných  vecí. Zmluvné  strany  sa dohodli,  že nájomca  ako ukladatel'  je povinný  zaplatit'
prenajímatel'ovi  ako skladatel'ovi  obvyklé  skladné  s prihliadnutfin  na povahu  veci,  dÍžku a spôsob
skladovania,  minimálne  yšak 15,00  EťJR  za každý  začatý  deň skladovania.  Prenajfmatel'  ako
skladovatel'  je povinný  skladovat'  vyprataiíé  hnutel'né  veci  po dobu  30 dní od ich prevzatia.
Prenajímatel'  ako skladovatel'  môže  odstťipit'  od zinluvy  o skladovaní,  ak nájomca  ako ukladatel'
nevyzdvihne  vypratané  hnutel'né  veci  po skončení  uvedenej  doby  skladovania.  Prenajímatel'  ako
skladovatel'  po  odstúpenf  od zmluvy  určí nájomcovi  ako ukladatel'ovi  primeranú  lehotu  na
vyzdvihnutie  vyprataných  hnutel'ných  vecí  s upozornením,  že inak  ich  predá.  Po márnoin  uplynutí
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tejto  lehoty  prenajíi'natel'  ako skladovatel'  skladované  hnutel'né  veci  predá vhodným  spôsobom  na
účet  nájomcu  ako ukladatel'a,  a to za cenu určenú  znaleckým  posudkom  alebo  odborným  odhadom,
ktorý  je oprávnený  urobit'  zamestnanec  prenajfmatel'a.  Prenajímatel'  ako skladovatel'  si z výt'ažku
z predaja  uspokojí  pohradávku  voči  nájoincovi  na nájomnoin  a službách,  sumu  skladného,  ako aj
vynaložené  náklady  spojené  spredajom;  zvyšnú  sumu  vydá  nájomcovi.  Prenajímatel'  ako
skladovatel'  má na  zabezpečenie  všetkých  svojich  peňažných  nárokov  voéi nájomcovi  ako
ukladatel'ovi zádržné právo na skladovaných veciach pokial' Sú VO vlastictve  n4jomcu.

4.8 Prenajímatel'  je po skončenf  nájmu  oprávnený  vstúpit'  do nebytového  priestďru  a vymeniť  zámok
na vchodových  dverách.  Nájoi'nca  umožní  prenajfmatel'ovi,  v sprievode  nájomcom  určenej  osoby
vstup  do nebytového  priestoru.  Tak  isto nájomca  je po skončenf  nájmu  poviru'iý  zdržat'  sa výmeny
zámky,  či inej činnosti  V nebytovom  priestore,  ktorá  by v budúcnosti  znemožňovala  vstup do
nebytového  priestoru.  Nájoinca  berie na vedomie  tento  postup prenajímatel'a,  súhlasí sním
a rešpektuje,  že ide o výkon  vlastníckeho  práva  prenajímatel'a  v súlade  s právnyini  predpisini.

4.9  Nájomca  berie na vedomie,  že postupom  prenajímatel'a  podl'a  ods. 4.6 až 4.8 zmluvy  môžu  byt'
dotknuté  údaje  nájomcu  uložené  na pamät'ových  nosičoch  ainých  médiách  určených  na
zaznamenáyanie  dát (počítače,  harddisky,  USB kl'úče,  CD/DVD,  atd'.), ktoré sa nachádzajú
v nebytovom  priestore.  V prípade,  že nastane  skutočnost'  uvedená  v predchádzajúcej  vete, nájoinca
vyhlasuje,  že túto  skutočnost'  zavinil  on sám, lebo nesplnil  povinnost'  vypratat'  nebytový  priestor  po
skončení  nájmu.

4.10  Nájomca  je povinný  zaplatit'  prenajímatel'ovi  zmluvnú  pokutu  vo výške l.OOO,OO EťJR  za každé
porušenie  povinnosti  nájomcu  umožnit'  prenajíi'natel'ovi  výkon  jeho  oprávnení  podl'a  ods. 4.6 až 4.8
tejto  zmluvy.  Nájomca  vyhlasuje,  že výšku  zmluvnej  pokuty  berie  na vedomie,  táto nie je v rozpore
s dobi'ýi'ni  mravmi  a v prípade  porušenia  povinnosti  sa zaväzuje  zaplatit'  zmluvnú  pokutu  do piatich
dní odo dňa porušenia  povinnosti.

4.11  Nájomca  udel'uje  vopred  prenajfi'natel'ovi  súhlas, aby prenajímatel'  postupoval  pri skončenf  nájmu
spôsobom  uvedeným  ytoi'nto  článku  zmluvy.  Nájomca  berie na vedoi'nie,  že ak prenajímatel'
pristúpi  k uplatneniu  svojich  oprávnení  podl'a  ods. 4.6 až 4.10 tejto  zmluvy,  bude to iba z toho
dôvodu,  že nájomca  nevypratal  po skončeni  náji'nu  nebytový  priestor.

Čl. V.
Zákonné  záložné  a zádržné  právo

5,I Prenajímatel' má podl'a ust. F3 672 ods. l zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nazabezpečenie  nájoi'nného  záložné  právo  k hnutel'ným  veciam,  ktoré  sú v prenajatom  nebytovoin
priestore  a patria  nájomcovi.

5.2 Prenajímatel'  ako  záložný  veritel'  je  oprávnený  rispokojit'  sa alebo  doináhat'  sa uspokojenia
pohl'adávky,  predstavujúcej  nezaplatené  nájomné  z predirietu  záložného  práva,  t.j. k hnutel'ným
veciam,  ktoré  sťi v prenajatom  nebytovoin  priestore  a patria  nájomcovi  v čase vzniku  opráynenia
domáhat'  sa uspokojenia  zo zálohu  (d'alej  len,,záloh"),  ak pohl'adávka  nie je riadne  a včas splnená
a to aj napriek  predchádzajúcej  pfsomnej  výzve  zo strany  prenajfmatel'a  dohodnutej  v tejto  zmluve  .

5.3 Záložné  právo predstavuje  nepodmienené,  neodvolatel'né  a absolútne  právo  záložného  veritel'a
vykonat'  toto záložné  právo  predajom  zálohu  alebo akejkol'vek  jeho  časti, a to bez akéhokol'vek
rozhodnutia  alebo  súhlasu  akéhokol'vek  orgánu  alebo inej osoby.

5.4  Do úplného  splnenia  všetkých  zabezpečených  záväzkov  (nájomné)  voči  záložnému  veritel'ovi  sa
nájomca  ako záložca  zaväzuje  plnit'  nasledovné  povinnosti:
a) bez predchádzajúceho  písomného  súhlasu  záložného  veritel'a  záložca  nesmie  záloh:

(i) scudziť  (najmä  predat', darovat',  zamenit'  s vecaini  inej  osoby,  vložit'  ako  vklad do
základi'iého  ii'nania  obchodnej  spoločnosti  alebo  družstva,  podiel'at'  sa nimi  ako vkladom  na
podnikaní  iného  podnikatel'a);  v prípade  prevodu  zálohu  záložné  právo  nezaniká  a pôsobí  v
plnom  rozsahu  podl'a  tejto  zmluvy  na nadobúdatel'a,
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(ii)  zriadit'  k zálohu vecné bremeno, d'alšie záložné právo,  alebo  ii'ié obdobné  právo,  ktoré  bysťažovalo  výkon  práv  záložného  veritel'a,
(iii)  odovzdat'  záloh  do držby  tretej  osoby;

b) umožnit' záložnému veritel'ovi  alebo ním poverenej osobe  prístup  k zálohu  za účelom  jehoobhliadky, prípadne vykonania všetkých ťikonov  potrebných  k oceneniu  zálohu,  výkonuzáložného práva, udržiavacích  prác, ak ich vykonanie  je nevyhnutné  pre zachovanie  hodnotyzálohu  alebo vykonania  iných  zist'ovaní,  ktoré  inôžu  byt'  pre  záložného  yeritel'a  relevantné;
c) uskutočnit' každý úkon a poskytnút' všetku  súčinnost',  ktorťi  záložný veritel'  bude rozumnevyžadovat'  na vznik, trvanie alebo ochranu akéliokol'vek  svojho  práva  v súvislosti  s výkonoi'nzáložného  práva;

d) riadne  označit'  záloh, aby nemohlo dôjst' k zámene  s inou  hnutel'nou  vecou  spôsobom,  ktorý  jeodolný voči bežnému mechanickému opotrebeniu apodl'a  i'nožnosti  aj voči  pôsobeniuprírodnýcli  živlov,  pričom toto označenie  bude obsahovat'  najmä  identifikáciu  hnuternej  veci(výrobné alebo iné obdobné číslo, typ a označenie  hnutel'nej  veci)  a ťidaj o tom,  že ide o zálohna zabezpečenie  nájoinného  z tejto  zmluvy.
5.5 Ak zabezpečená  pohl'adávka  (nájomné)  nie  je  riadne  a včas splnená  v dohodnutej  dodatočnej  lehote,môže záložný veritel'  začat'  výkon záložného  práva.  V ráinci  výkonu  záložného  práva  sa záložnýveritel'  inôže  uspokojit'  nasledovnýini  spôsobini:

a) predajom zálohu na dražbe  podl'a  zákona  č. 527/2002 Z. z. o dobrovorných  dražbách  v zneníneskorších  predpisov,

b) doináhat'  sa uspokojenia  predajom  zálohu  podl'a  zákona  č. 233/1995  Z. z. Exekučnéhoporiadku,

c)  inýi'n  vhodným  spôsobom  uvedeným  v ods. 5.7 tohto  článku,
d) iným  vhodným  spôsobom  podl'a  predpisov,  ktoré  budú  platné  v dobe vzniku  podmieiiok  navýkon  záložného  práva,
k čomu  i'nu  už pri  uzavi-etí  tejto  zi'nluvy  dáva  nájoinca  vopred  svoj  súhlas.

5.6 0 spôsobe výkonu záložného  práva  rozhoduje  záložný  veritel',  o čom upovedomí  záložcu.  Akzáložnýin  veritel'om  vybraný  spôsob  výkonu  záložného  práva  sa ukáže  ako nevhodný,  je záložnýveritel'  oprávnený  vybrat'  iný  spôsob  výkonu  záložného  práva,  o čoin  záložcu  upovedomí.5.7  Za iné vhodné  spôsoby  zinluvné  strany  považujú:
a)  priamy  predaj  v zi'nysle  ods. 5.8 tohto  Člálll(Ll
b)  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  sút'aže  v zmysle  ods. 5.9 tohto  článku.

5.8  Priamym  predajom  sa pre ťičely  výkonu  záložného  práva  rozumie  predaj  zálohu  tretej  osobe,  ktorázaplatí  za záloh  minimálne  cenu  stanovenú  súdnym  znalcom  alebo  odborným  odhadom,  ktorý  jeoprávnený  urobit'  zamestnanec  prenajímatel'a.  0 predaji  zálohu  v tomto  prípade  bude záložnýveritel'  záložcu  vopred  informovat'.
5.9  Vyhlásenie  obchodnej  verejnej  sút'aže  sa pre účely  realizácie  záložného  práva  rozumie  vyhlásenie

obchodnej verejnej sút'aže v zmysle e1281 a nasl. Obchodného zákoni'ifka  záložným veritel'om(d'alej  len  ,,sút'až")  a predaj  zálohu  v súlade  s podmienkami  uvedenými  v tomto  ods.  5.9nasledovne:

a)  za dostatočnú  lehotu  trvania  sút'aže sa považuje  lehota  jedného  mesiaca  od uverejnenia
vyhlásenia  sút'aže.  Najvhodnejšfm  z predložených  návrhov  sa rozumie  náwh  na uzavretielďipnej  zmluvy  s najvyššou  kúpi'iou  cenou,

b)  minimálna  cena, ktorá  bude v priebehri  sút'aže akceptoyatel'nou,  bude cena stanovená  nazáklade  znaleckého  posudku  vyhotoveného  súdnym  znalcoi'n  alebo  cena  stanovená  odbomýmodhadom,  ktorý  je oprávnený  urobit'  zamestnanec  prenajímatel'a,
c)  v  prípade,  ak nebude  uzatvorená  kúpna  zmluva  s účastnikoin  sút'aže,  ktorý  predložilnajvhodnejší  náwh  na uzatvorenie  kúpnej  zmluvy  v určenoin  čase, má záložný  veritel'  právosút'až  opakovat',  alebo  realizovať  priamy  pi-edaj,
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d)  záložný  veritel'  i'na práyo  predat'  záloh  pod i'ninimálnu  cenu  priai'nym  predajom,  avšak  len v
prípade,  ak sa ani po druhom  opakovaní  sút'aže  nepodarí  záloh  predat';  v takoin  prípade  sa
neuplatnia  ustanovenia  ods. 5.8 vyššie.

5,10  Záložný  veritel'  je oprávnený  na uzawetie  kúpnej  zi'nluvy  s tret'ori  osobou  vybranou  spôsobom
podl'a  ods. 5.8 alebo  5.9 tohto  člái"iku.  Kúpnu  cenu  od tretej  osoby  je oprávnený  prevziat'  výlučne
záložný  yeritel'.  Náležitosti  kúpnej  zinluvy  určuje  záložný  veritel'.

5.11  Náklady  spojené  s výkonom  záložného  práva  a vynaložené  záložným  yeritel'oi'n  (náklady
dobrovol'nej  verejnej  dražby,  exekučného  konania,  obchodnej  verejnej  sút'Áže, dane V zmysle
príslušných  právnych  predpisov,  notárske  poplatky,  správne  poplatky,  poštovné  náklady  a iné) Sťl
príslušenstvoi'n  zabezpečenej  pohl'adávky  a záložca  sa ich  zaväzuje  zaplatit'  záložnému  veritel'ovi,
pričom  ich  zaplatenie  je  zabezpečené  záložným  právom.

5.12 Záložný veritel' je oprávnený znížit' najnižšie podanie V zmysle ust. 9 16 ods. 4 zákona č. 527/2002
Z.  z. o dobrovol'ných  dražbách  vznení  neskorších  predpisov  V  rozsahu  určenom  záložným
veritel'oi'n.

5.13  Začatie  výkonu  záložného  práva  je  záložný  veritel'  povii"iný  písomne  oznámit'  záložcovi.
5.14  Záložný  veritel'  je oprávnený  ZálOl'l predat'  ktorýmkol'vek  spôsobom  dohodi'iutým  v ods. 5.5 až 5.9

tohto  článku  najskôr  po uplynutí  30 dní odo dňa oznámenia  o začatí  výkonu  záložného  práva
záložcovi  (d'alej  len,,adresáť')  foiíou  doporučeného  listu,  pričom  za doručenie  listu  sa považuje
deň prevzatia  tohto  listu  adresátom.  Ak  si adresát  tento  list  neprevezme  a ani si ho do troch  dní od
jeho  uloženia  nevyzdvihne,  považuje  sa posledný  deň tejto  lelioty  za deň jeho  doručenia,  i ked'  sa
adresát  o riložení  tohto  listu  nedozvedel.

5.15  V zinysle  Občianskeho  zákonníka  pri speňažení  zálohu  koná  záložný  veritel'  v mene  záložcu.
Záložný  veritel'  je  kedykol'vek  oprávnený  splnomocnit'  akťikol'vek  tretiu  osobu,  úplne  alebo
čiastoči'ie,  aby táto tretia  osoba  konala  namiesto  záložného  veritel'a  pri predaji  zálohu  v mene
záložcu.  Zinluvné  strany  sa osobitne  dohodli,  že záložný  veriter  je oprávnený  konat'  v mene  a na
účet  záložcu  aj pri všetkých  ťikonoch  potrebných  k odovzdaniu  predmetu  dražby  vydražitel'ovi  v
zmysle  ust. Fg 29 zákona  č. 527/2002  Z. z. o dobrovol'ných  dražbách  v znení  neskorších  predpisov.

5.16  Ak  je  záloh  tvorený  viacerými  san'iostatnými  hnutel'nými  vecami,  každá  z týchto  samostatných  vecí
môže  byt' speňažená  v rámci  výkonu  záložného  práva  na uspokojenie  zabezpečenej  pohl'adávky
podl'a  tejto  zmlrivy  sainostatne  alebo  spoločne,  podl'a  rozhodnutia  záložného  veritel'a.

5.17  Záložca  je povinný  strpiet'  výkon  záložného  práva  a poskytnút'  záložnému  veritel'ovi  súčinnost'
potrebnú  na výkon  záložného  práva.  Najmä  je  povinný  vydat'  záložnéinu  veritel'ovi  záloh  a doklady
potrebné  na prevzatie,  prevod  a užívanie  zálohu,  spolupracovať  so záložným  veritel'om  počas
výkonu  záložného  práva.

5.18  Záložný  verite]'  je povinný  podat'  záložcovi  písoi'nnú  správu  o výkone  záložného  práva,  v ktorej
uvedie  najinä  údaje  o predaji  zálol'iu,  hodnote  výt'ažku  z predaja  zálohu,  o nákladoch  vynaložených
na yykonanie  záložného  práva  a o použití  výt'ažku  z predaja  zálohu.

5.19 Z výt'ažku  predaja  zálohu  podl'a  tohto  článku  zmluvy  záložný  veritel'  prednostne  uhradí  účelne
vynaložené  náklady  súvisiace  s výkonom  záložného  práva.  (odmena  pre znalca  za vyhotovenie
znaleckého  posudku,  odmena  pre licitátora,  správne  poplatky,  a pod.)  a následne  uspokojí  svoju
zabezpečenú  pohl'adávku.  Ak výt'ažok  z predaja  zálohu  prevyšrije  zabezpečenú  pohl'adávlai,
záložný  veritel'  je  poyinný  záložcovi  vydat'  hodnotu  výt'ažku  z predaja,  ktorá  prevyšuje  zabezpečenú
pohl'adávku  po odpočítaní  ne'vyhnutne  a účelne  vynaložených  nákladov  v súvislosti  s výkonoi'n
záložného  práva.

5.20 Prenajímatel' má podl'a ust. 83 672 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnfk na zabezpečenie
nájoi'nného  zádržné  právo  k hnutel'ným  veciam,  ktoré  sú v prenajatom  nebytovom  priestore  a patria
nájomcovi.  Ak  sa nájomca  st'ahuje  alebo  ak sa odstraňujú  uvedené  hnutel'né  veci,  napriek  tomu,  že
nájomné  nie  je  zaplatené  alebo  zabezpečené,  inôže  prenajímatel'  zadržat'  tieto  veci.

5.21  Prenajímatel'  je povinný  bez zbytočného  odkladu  upoyedomit'  nájomcu  o zadržaní  vecí a jeho
dôvodoch.

5.22  Nájomca  je povinný  uhradit'  prenajímatel'ovi  náklady  súvisiace  so zadržaním  vecí.
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5.23 Na základe  zádržného  práva  má prenajímatel'  ako veritel'  právo  pri výkone  súdneho  rozhodnutia  naprednostné  uspokojenie  z výt'ažku  zadržovanej  veci pred iným veriteroin,  a to aj záložnýmveritel'oin.

5.24 Nájomca  berie na vedomie,  že výkonom  oprávnenia  prenajímatel'a  V rámci  zákonného  záložnéhopráva azádržného  práva nemôže  vzniknút'  nájomcovi  škoda. Súčasne je nájomca  uzrozumenýs tým, že takýmto výkonom môžu byt' dotknuté údaje nájomcu  uložené  na-6arnät'ových nosičocha iných  médiách  určených  na zaznai'nenávanie  dát (počítače,  harddisky,  US,B kl'ťiče,  CD/DVD  atd',),ktoré  sa nachádzajú  vnebytovom  priestore.  Vprípade,  že nastane  skutočnost'  uvedenávpredchádzajťtcej  vete, nájomca  yyhlasuje,  že túto skutočnost'  zavinil  on sám, lebo nesplnilpovinnost'  platit'  nájoinné  riadne  a včas.
5.25 Nájomca  je povinný  zaplatit'  prenajfmatďovi  zmluvnú  pokutu  vo výške  1.OOO,OO EťJR za každéporušenie  povinnosti  nájoi'ncu  podl'a  tohto  článku  zmluvy.  Nájoinca  vyhlasuje,  že výšku  zmluvnejpokuty  berie  na vedomie,  táto nie je v rozpore  s dobi'ýini  mravmi  a v prfpade  porušenia  povinnostisa zaväzuje  zaplatit'  zmluvnú  pokutu  do piatich  dní odo dňa porušenia  poviru'iosti.
5.26 Nájomca  udel'uje  vopred prenajímatel'ovi  súhlas,  aby  prenajíi'natel'  postupoval  pri  výkonezákonného  záložného  a zádržného  prám  spôsobom  uvedeným  v tomto  článku  zmluvy.  Nájomcaberie  na vedomie,  že ak prenajfmatel'  pristúpi  k výkonu  zákonného  záložného  a zádržného  práva,bude to iba z toho  dôvodu,  že nájomca  neuhradil  nájomné  riadne  a včas.

Čl. VI
Práva  a povinnosti  prenajímatel'a  a nájomcu

6.1 Prenajímatel'  je povii"iný  predmet  nájmu  odovzdat'  nájomcovi  a nájoi'nca  je povinný  predmet  nájinuprevziat'.  0  odovzdaní  a prevzatí  predinetu  nájmu  spfšu zmluvné  strany  Protokol  o odovzdaníaprevzatí  Podpisom  tejto zinluvy  nájomca  potwdzuje,  že prenajfmatel'  mu odovzdal  predmetnájmu  a vnťitorné  vybavenie  uvedené  v Protokole  o odovzdaní  a prevzatí  predmetu  nájinu.
6.2 Nájoinca  je povinný  starat'  sa o to, aby na predmete  nájmu  nevznikla  škoda.  Nájomca  je poviru'íý  navlastné  náklady  a bezodkladne  odstránit'  všetku  škodu  spôsobenú  na predmete  náji'nu  nájomcoi'n,resp. osobami,  ktorým  nájomca  umožnil  užívanie  prei'netu  náji'nu s výnimkou  škôd vznilaíutýchv dôsledku  obvyklého  opotrebenia.
6.3 Nájomca  je povinný  udržiavat'  predmet  nájmu  na vlastné  náklady  v stave v akom ho prevzala podpisom  na zmluve  potvrdzuje,  že stav predmetu  nájmu  mu  je dobre  známy  a nie sú mu známežiadne prekážky  v jeho užívaní  v súlade s dohodmitým  účelom.  Nájomca  je povinný  znášat'náklady  vyplývajúce  z realizácie  bežných  opráv  a bežných  ťiprav  nebytového  priestoru  v hodnote  do100,OO EťJR  vkaždom  jednotlivom  prípade,  azároveň  je povinný  včas nahlásit'  prenajímatel'ovi

potrebu  väčších  opráy  a umožnit'  vykonanie  t'chto  i iných než bežných  nevyhnutných  opráv.  Prepojem bežné opravy a úpravy sa analogicky použije ust. 83 5 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. Suinauvedená  vdruhej  vete tohto bodu zmluvy  sa každoročne,  počnúc  od O1. Ol. 2022, zvyšujeautomaticky  o percentuálnu  úroveň  výšky  miery  inflácie  vyhlásenej  Štatistickým  úradom  SR.6,4,  Nájomca  nie je oprávnený  anebude  vykonávat'  na predmete  nájmu  žiadne,  ani drobné  stavebnéÚpretvy.

6.5 Prenajímatel'  je počas trvania  nájoinného  vzt'ahu  založeného  touto  zi'iiluvou  oprávnený  vykonávat'
potrebnú  technickú  kontrolu  predinetu  nájmu  akontrolovat',  či ho  nájomca  užíva riadnymspôsobom  a v súlade  so zmluvne  dohodnutými  podmienkami.  Nájomca  je poviru"iý  za týmto  účelom,ako aj za účelom  vykonania  prípadných  opráv umožnit'  prenajímatel'ovi,  resp. ním poverenýmosobám  prístup  do predmetu  nájmu,  po predchádzajúcom  nahlásení  nájomcovi.

6.6 Nájomca  preberá  v rozsahu  ním  užívaného  predmetu  nájmu na seba všetky  povinnosti  vyplývajúcezo všeobecne  platných  právnych  predpisov  o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri práci, o ochranemajetku,  o ochrane.  pred požiarmi,  ako  aj hygienické  predpisy.  Nájomca  je  súčasne  povinný
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rešpektovat'  inforn'iácie  sťivisiace  s ochranou  pred  požiarmi  oznámené  zo strany  prenajímatel'a.
%ájomca  je  poyinný  udržia'vat'  predmet  i'iájmu  vstave,  ktoi'ý  neohrozuje  bezpečnost'  osôb
amajetku.  Akákol'vek  škoda,  ktorá  vznikne  vpriestoroch  predmetu  nájmu  abude  spôsobená
nájomcom,  resp. osobami  majúcimi  vzt'ah  k nájomcovi,  bude nájomcom  odstránená.  V opačnom
prípade  sa nájomca  zaväzuje  k náhrade  vznil«nutej  škody,  následkov  škody  ako aj nákladov  na
odstránenie  škody  v plnej  výške  prei'iajfmatel'ovi,  bezodkladne  po výzve  prenajíňiatel'a.  Nájomca
zodpovedá  prenajíi'natel'ovi  za škodu  vznila'iutú  na predmete  nájmu,  ktorťi  zavin.il  on sám, resp.  jeho
zamestnanci,  resp. ručf  prenajímatel'ovi  za škodu  spôsobenú  klientmi  nájomcÚ,  jeho  dodávatel'mi,
resp. inými  osobami,  ktorým  nájomca  umožnil  do nebytového  priestoru  prístup.

6.7  Nájomca  berie  na vedomie,  že predmet  nájmu  sa nachádza  v pai'niatkovom  úzei'ní  (Pamiatková  zóna
Bratislava  -  centrálna  mestská  oblast')  a zaväzuje  sa pri jeho  užívanf  rešpektovat'  ustano'venia
zákona  č. 49/2002  Z. z. o ochrane  pamiatkového  fondu  v znení  neskorších  predpisov.

6.8  Nájomca  je  oprávnený  za podmienok  podl'a  čl. II ods. 2.3 prenechat'  predi'net  nájmu  do podnáji'nu
tretej osobe. V takoi'n  prípade  je  povinný  finai'ičné  prostriedky  získané  z podnájmu  použit'  na
činnost'  neziskovej  organizácie  v zmysle  štatútu  Dobrý  dom  n.o.

6.9  Nájomca  je  povinný  uhradit'  prenajíi'natel'ovi  finančnú  kauciu  vo výške  trojmesačného  dohodnutého
nájomného,  t.j. 623,42  EUR.  Nájomca  je povinný  rihradit'  finančnú  kauciu  v deň podpisu  tejto
nájomnej  zi'nluvy  a to na účet  prenajímatel'a  s variabilným  syinbolom  uvedeným  v ods. 3.3 zmluvy.
Prenajíi'natel'  si vyhradzuje  právo  použit'  finančnú  kauciu  pre prípad  poškodenia  predi'netu  náji'nu
nájomcom  alebo  pre prípad  neuhradenia  nájomného  alebo  platieb  za služby  spojené  s užívaním
nebytového  priestoru.  Finančná  kaucia  v danej  výške  bude  plne  zachovaná  po celú  dobu  platnosti
nájomnej  zinluvy  a bude  nájomcovi  wátená  až po skončenf  zi'nluvného  vzt'ahu  a zároveň  splnenf
všetkých  poviru'iostí  vyplývajúcich  pre nájomcu  z nájoinnej  zmluvy.  Ak  prenajímatel'  preukázatel'ne
použije  finančnú  kauciu  alebo  jej  časť  na úhradu  s'vojich  splatných  pohl'adávok  voči  nájomcovi,  je
nájomca  poviru'íý  v lehote  1 mesiaca  od doručenia  písoi'nnej  výzvy  prenajímatel'a  doplnit'  finančnú
kauciu  do výšky  dohodnutej  v tomto  odseku.  0  použití  kaucie  je prenajímatel'  povinný  bezodkladne
informovat'  nájoi'ncu.

6,10  Nájomca  je povinný  do 60 dní odo dňa podpisu  zmluvy  podpfsat'  aj notársku  zápisnicu,  ktorou
vyjadrí  syoj súhlas  s vykonatel'nost'ou  svojich  záväzkov  voči  prenajímatel'ovi,  ktoré  mu vyplývajú
z tejto  zi'nluvy,  a to predovšetkým  s vykonatel'nost'ori  záväzku  po skončení  nájmu  predmet  náji'nu
vypratat'  a odovzdat'  prenajímatel'ovi  ako  aj s vykonatel'nost'ou  svojho  záväzku  uhradit'  všetl<y
splatné  pohl'adá'vky  prenajímatel'a,  ktoré  vznikli  zo zmluvy.  Náklady  na spísanie  notárskej  zápisnice
znáša  nájomca.  Jeden  originál  notárskej  zápisnice  odovzdá  nájomca  prenajfmatel'ovi  v lehote  do 10
dní odo dňa nadobudnutia  účinnosti  tejto  zinluvy.  V  prípade,  ak tak  nájomca  neučinf  ani po výzve
prenajíi'natel'a  v dodatočnej  lehote  15 dní,  môže  prenajímater  od zmluyy  odstúpit'.

Čl. VII
Doručovanie

7.1 Písomnosti  pre prenajímatel'a  sa doručujú  na adresu  zi'nluvnej  strany  uvedenú  na prvej  strane  tejto
zinluvy.  V prípade  nájomcu  sa písomnosti  doručujú  na korešpondenčnú  adresri,  ktorou  je adresa
zriad'ovatel'a  nájomcu:  Mestská  čast' Bratislava-Staré  Mesto,  Vajanského  nábrežie  90/3,  814 21
Bratislava.  Zmenu  adresy  je zmluvná  strana,  ktorej  sa zinena  týka,  povinná  bezodkladne  písomne
oznámií'  druhej  zmluvnej  strane.

7.2 Pokial'  nie je v zmluve  uvedené  inak,  všetky  oznámenia,  vyhlásenia,  žiadosti,  výzvy  a iné úkony
v súvislosti  so zmluvou  a jej plnením  (d'alej  len,,písomnosť"),  musia  byt'  urobené  v písomnej  forme
a doručené  na adresu  druhej  zmhivnej  strany  uvedenú  v záhlaví  zmluvy  a/alebo  na inú  adresu,  ktorú
oznámi  táto  zmluvná  strana.  Písomnost'  sa považuje  za doručei'iú  za nasledovných  podmienok:
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a) vprípade  osobného doručovania  dňom odovzdania  písomnosti  osobe oprávnenej prijímat'písomnosti  za tťito zi'nluvnťi  stranu apodpisom  takej osoby na doručenke a/alebo kópiidoručovanej  pfsomnosti,  alebo dňom odinietnutia  prevzatia  písomnosti  takou osobou,
b) vprípade  doručovania  prostredníctvom  poštového podniku  oprávnenélio  na poskytovaniepoštových  služieb podl'a zákona č. 324/201 1 Z. z. o poštových  službách v znení neskoršíchpredpisov  dňom doručenia  na adresu zmlrivnej  strany a v prípade zásielky  do vlastných  ll'lkdňom odovzdania  písomnosti  osobe oprávnenej prijfmat'  pfsomnostio,za  túto zmluvnú  stranua podpisom  takej osoby na doručenke.

7.3 Za deň doručenia  pfsomnosti  doručovanej  prostredníctvom  poštoyého  podniku  sa pokladá  aj (i) deň, vktorý  zi'nluvná  strana, ktorá  je adresátom, odoprie  doručoyanú  písomnost'  prevziat',  (ii)  deň, v ktorýbola zásielka  odosielatel'oyi  vrátená  po márnom  uplynutí  odberi'iej lehoty  pre vyzdvihnutie  si zásielkyna pošte, aj ked' sa adresát o uložení  zásielky  nedoszvedel.

Čl, VIII
Záverečné  ustanovenia

8.1 Právne vzt'ahy  neupravené  touto zmluvou  sa riadia  príslušnýini  ustanoveniami  zákona  č. 401l964  Zb.Občiansky  zákonnfk,  prípadi'ie  d'alšfmi  právnymi  predpismi.
8.2 Zmeny  a dodatky  tejto  zmluvy  i'nusia  byt' vykonané  formou  písomného  dodatku  k zmluve  a musia  byt'podpísané oboma zi'nluvnými  stranami. V prípade, že druhá zmltivná  strana sa nevyjadrí  k návrhudodatku  pfsomne  do 30 dní odo dňa jeho  doručenia,  predpokladá  sa, že s náwhom  dodatku  nesúhlasí.8.3 Táto zmluva  nadobúda  platnost'  dňom podpisu  oboch zmluví'iých  strán a ťičinnost'  dňoin  nasledujúcimpo  dni jej zverejnenia  na  webovom  sídle prenajíi'natel'a.
8.4 Zánikom  ťičinnosti  tejto zmluvy  alebo jej časti nie je dotkiiutá  ťičinnost'  tých ustanovení  zmhivy,ktorých  účii'u'iost' podl'a tejto zmluvy  a/alebo vzhl'adom  na ich povahri má trvat' aj po ukončeníúčinnosti  tejto  zinluvy.
8.5 Táto zmluva  je vyhotovená  v štyrocli  rovnopisoch,  z ktorých  prenajímatel'  dostane tri rovnopisya nájoinca  dostane jeden  rovnopis.
8.6 Zmluvné  strany si zmluvu  prečítali,  jej obsahu porozumeli  a prehlasujú,  že ich prejavy vôle súslobodné,  vážne, zrozumitel'né  a určité,  čo svojimi  podpismi  potvrdzujú.

2 1, OK?. 202í
V Bratislave  dňa..!.<..;.,':,..,"ť,Č..:x,W V Bratislave  dňa

Nájomca:
Prenajímatel':

:íMi
Dobrý  doní'ň.  o
Mgr.  Petra aalážová
riaditel'ka

bestasrkáC,č!uťza'BnraatAiffllŤ1;f%1cah-StOtVaaré Mesto,,,}'
' mestskej časti i"
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