
Zmiuva  o podnájme  ne-bytového  priestoru
uzatvorená  podl'a  ust.  S, 6 zákona  č. 116/1990  Zb.  o nájirie  a podnájine  nebytovýcl'i  priestorov

a podl'a ust. F3 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zinhivné  strany:

1. Názov  :

Sídlo:

IČO:

Dobrý  dom,  n. o.

Karpatská  24, 811 05 Bratislava

53 266  064

Registrácia: na okresnom  úrade  v Bratislave,  reg.  č. OVVS-

107790/553/2020-NOBankové  spojenie:

Slovenská  sporiterňa,  a.s.

IBAN:

Konajúci  prostrednictvom:

SK82  0900  0000  0051  7394  0503

Mgr.  Petra  Balážová,  riaditel'ka

(d'alej  ako,,prenajímatel"'  alebo,,Dobrý  dom,  n. o.")
a

2. Názov:

Sídlo:

Mareena

Ktilfškova  10 15/19,  821 08 Bratislava-Ružinov
IČO: 50 760  611

Registrácia: na Ministerstve  vnťitra  Slovenskej  repribliky,  reg.  č.

VVS/I  -900/90-50785

DIČ: 2120587095

Konajťici  prostredníctvom:  Michaela  Pobudová,  predsedníčka

(d'alej  ako,,podnájomník"  a spolu  s prenajímatel'om  d'alej  len,,zmluvné  strany")

PREAMBULA

Vzhl'adoin  na to, že dňa  21. 10. 2021  uzatvorili  Mestská  čast'  Bratislava  - Staré  Mesto  ako  prenajímatel'
a Dobrý  doi'n,  l].  o., ako nájomca  Zi'nluvu  o nájme  stavby  č. 477/2021  (d'alej  len ,,Zmluva  o nájme
stavby"),  a to za podmienok  tain  rivedených,  pričom  Mestská  čast'  Bratislava  - Staré  Mesto  v zmysle
príslušnýcli  ristanovení  Zi'nlrivy  o náji'ne  stavby,  vopred  udelila  písoinný  súhlas,  aby  Dobrý  dom,  n. o. dal
do podnáji'nu  predi'net  nájínu  podl'a  Zinhivy  o náji'ne  stavby,  zmluvné  strany  sa doliodli  na uzatvorení
tejto  Zmluvy  o podnájme  nebytového  priestoru  (d'alej  len,,Zmluva")  za nasledujúcich  podmienok:

Čl. I.

Predmet  zmluvy

1.1 Mestská čast' Bratislava - Staré Mesto je v zmysle ust. F3 6 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetk'ii
obcí  správcoin  budovy  s podlahovori  plocliori  69,27  m2, i'iachádzajúcej  sa na Rázusovoin  nábreží
v Bratislave,  sťip. č. 66, postavenej  na  pozeinku  parcely  registra  C KN  č. 21370,  druh  pozeinku:
zastavané  plocliy  a nádvoria  o výinere  138 in2, zapísanej  na LV  č. 4036,  okres:  Bratislava  I, obec:
Bratislava-  m. č. Staré  Mesto,  katastrálne  ťizemie:  Staré  Mesto  (d'alej  ako ,,predmet  podnájmu"
alebo,,nebytový  priestor").

1.2  Mestslcá  časť  Bratislava  - Staré  Mesto  je  vlastníkoín  vnmorného  vybavenia  v rozsahu:
a) barové  police  do zábaria  z leštenélio  nerezu  a skla,  počet:  5
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b) baro-vé police  do zábaria  z medi  a skla, počet:  3

c) barové  stoličky,  počet:  10

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

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

f) nerezové  tyče  oko]o  hodín,  počet:  6

g) nástenné  )iodiny,  počet:  1

h) komoda,  počet:  1

i) stojanová  lai'npa  na komodu,  počet:  1

j)  nerezový  stojai'i  na víno,  počet:  1

k) iné  vybavenie  uvedené  'v Protokole  o odovzdaní  a prevzatí  predmehi  náji'nu.

1.3  Touto  Zi'nluvou  prenecháva  prenajímater, na základe  predchádzajúceho  súhlasu  Mestskej  časti

Bratis]ava  - Staré Mesto  za odplahi  (d'alej len ,,nájomné")  a za podmienok  v tejto  Zi'nhive

dol'iodnutýcli,  podnájomníkovi  do užívania  nebytový  priestor,  ktorý  sa nachádza  v nehnutel'nosti

uvedenej  v ods. ].],  spolu  s vnťitornýi'n  vybaveníin  podl'a  ods. 1.2 tohto  článkyi  Zmluvy.  Sťil"ilas

Mestskej  časti Bratislava  - Staré Mesto,  tvorí  prílohri  tejto  zinluvy.

1,4  Predinetom  tejto  Zmluvy  je nebytový  priestor  špecifikovaný  v bode  1.1. tejto  Zinluvy  spolu

s vnútornýin  vybaveníin  podra  ods. 1.2 tolito  článkri  zmluvy.

Čl. n.

Učel  podnájmu

2,1 Prenajímatel'  sa zaväzuje  prenechat'  podíiájomníkovi  a tento  je oprávnený  užívat'  nebytový  priestor

za účelom  prezentácie  svojej  sociálne  prospešnej  a vzdelávacej  činnosti  v oblasti

integrácie  utečencov a d'alších cudzincov (IO slovenskej spoločnosti. Podná.iomník

pripraví  v  priestore  kultúrny  a osvetový  progían'u  podpoíený  komunitnou  kaviarňou  a

poskytne  priestor  na prezentáciu  d'alším  organizáciám  angažujúcim  sa v sociálne  prospešiiej

oblasti.

2,2  Podnájoi'nník  je oprávnený  užívať  nebytový  priestor  výkične  na ťičel uvedený  v ods. 2. I tohto

článku  zmluvy.  Na prípadm:i  zinenu  účelu podnájrmi,  resp. jeho rozšírenie  je opráynený  len

s predchádzajúciin  písomnýi'n  sťihlasom  Mestskej  časti Bratislava  - Staré Mesto  a prenajíinatel'a

vyliotovenoi'n  vo forine  písomného  dodatku  k tejto  zinlrive.

2.3  Podnájoi'nník  nie  je oprávnený  dat' nebytový  priestor,  resp. jeho  čast' do nájmu,  podnájmri  alebo

výpožičky  tretej  osobe  aj bez predcliádzajťiceho  písomnél'io  sťihlasu  prenajímatel'a  a Mestskej  časti

Bratislava  - Staré Mesto.  Podnájomník  nie je oprávnený  zriadiť  záložné  právo  k predi'netu

podnájmu,  ani  inak  zat'ažit'  predmet  podnájmu.

Čl.  III.

Nájomné  a preddavkové  platby  na služby

3. 1 Prenajímatel'  a podnájomnfk  sa v zmysle  zákona  č. 1 8/1996  Z.z.  o cenách  dohodli  na nájoinnoi'n  za

nebytový  priestor  vo výške  277,08  eur  za obdobie  od 29. 1. 2022 do 27. 2. 2022 (slovom

dvestosedeindesiatsedem  eur  osein  centov).

3.2 Podnájomník ul'iradí nájoinné vo výške 277,08 eur na ťičet prenajímatera na základe te3to zinluvy,

pričom  nájomné  je  splatné  do 10.  2. 2022.

3.3 Podnájomník  je povinný  porikázat'  platbu  nájomného  včas tak,  aby táto  najneskôr  10.  2. 2022,  bola

pripísaná  na íičet  prenajímatel'a  uvedeného  v záhlaví  zmluvy.
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3.4  Prenajímatel'  a podnájomník  sa dohod]i,  že služby  spojené  s užívaníi'n  predmetu  nájimi,  ako napr.

upratovai'íie,  odvoz  alikvidáciu  odpadu  apod.  ak budťi  potrebné,  si podnájoi'nnik  zabezpečí  vo

vlastnom  i'nene  a na vlastné  náklady.

3,5  V  cene  nájimi  - nájomnoin  nie  sťi obsiahnuté  platby  za dodávku  elektrickej  energie,  vody,  stočné,  a

tiež  náklady  spojené  s obvylclýi'n  udržiavai'iíin  a prevádzkou  predmetu  nájmu.  Náklady  za služby

v rozsaliu  vodné  + stočné,  plyn  a elektrická  energia  zaplatí  podnájoinník  na základe  faktúry

vystavenej  prenajíi'natel'oiri  po  skončení  podnáji'nu  azistení  nákladov  za tieto  služby  podl'a

skutočnej  spotreby.

3,6  V  prípade  omeškania  podnájomníka  s platbou  podl'a  tejto  zmluvy  uplatní  prenajímater  voči

podnájoi'nníkovi  úrok  z omeškania  stanovený  v 8) 3 nariadenia  vlády  SR  č. 87/1995  Z.z.

ČI. IV.

4.1

4.2 Podnájoin  v zmysle  tejto  zmluvy  môže  byt'  ukončený:

a)  riplynutím  času  na ktorý  bol  dojednaný,

b)  písoi'nnori  dohodori  oboch  zi'nluvných  strán,

c)  na základe  výpovede  ktorejkorvek  zo zmluvných  strán,

d) jednostranným  odstťipeníi'n  od zmluvy  prenajíi'natel'om  z dôvodov  uvedených  v ods. 4.4 tejto

zmluvy  a z dôvodov  upravených  v Občianskom  zákonnfkri.

4.3  Výpovedná  lel'iota  je  jeden  týždeň.  Výpovedná  lehota  sa počíta  od prvého  dňa  nasledujúcel'io  po

doručení  výpovede.

4.4  Zintuvné  strany  sa dohodli  v sťilade  s ods. 4.2 písin.  d) tohto  Člálll(ll,  že prenajímatel'  môže  od tejto

zmluvy  jednostranne  odsťipit'  v prípade,  ak podnájoinník  užíva  nebytový  priestor  v rozpore  so

zmluvou,  najrnä  ak

a) podnájoi'nník  je viac  ako jeden  týždeň  v oi'neškaní  s platenfm  nájoi'nnél'io  alebo  úhrady

spojenej  s užívaníi'n  nebytovélio  priestoru,

b) nebytový  priestor  rižíva  bezpredchádzajíicelio  sťihlasu  prenajfmatel'a  iný  subjekt  ako

podnájomník,

c)  podi'iájoi'nník  užíva  nebytový  priestor  alebo  ak trpí  jeho  užívanie  takým  spôsobom,  že

prenajíi'natel'ovi  vzniká  škoda  alebo  že mu  hrozí  škoda,

d) podnájomník  pri  užívaní  nebytového  priestoru  l'irribo  porušuje  pokoj  alebo  poriadok,

e)  podnájomník  užfva  nebytový  priestor  na iný  ťičel  ako  je ťičel  dohodnutý  podl'a  ods. 2.1 tejto

zmluvy,  pričom  zmluva  sa  zrišuje  dňoi'n  doručenia  oznámenia  oodstúpení  od  nej

prenajíi'natel'om  podnájomníkovi.

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

výpovednej  lehoty,  resp.  po skončení  podnájmu  prenajímaterovi  vyprataný  a v stave  v akom  ho

prevzal,  sprihliadnutím  na  obvyklé  opotrebenie.  V  prípade  nesplnenia  tejto  povinnosti  je

podnájoi'nník  povinný  zaplatit'  prenajímatel'ovi  zinluvrn"i  pokutu  vo výške  IOO,OO eur  za každý  deň

omeškania  sodovzdaním  nebytového  priestoru.  Podnájomník  sťičasne  berie  na  vedomie,  že

prenajíinatel'  je v takoin  prípade  oprávnený  svojpoinocne  vypratat'  predmet  podnájmu  na náklady

podnájomníka.

Trvanie  zmluvy

Táto  zmluva  sa uzatvára  na dobu  určitú  do  27.  2. 2022.
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Čl.  V.

Práva  a povinnosti  prenajímatel'a  a podnájomníka

5.I  Prenajíinatel'  je poviiuiý  predinet  nájinuodovzdat'  podnájoi'nníkovi  apodnájoi'nník  je  povinný

predinet  nájmu  prevziat'.  O odovzdaní  a prevzatí  predinetu  náji'nu  spíši  zi'nluvné  strany  Protokol

o odovzdanf  a prevzatí.  Podpison'i  tejto zinluvy  podnájoinník  potvrdzuje,  že prenajíinatel'  inu

odovzdal  predmet  nájmíi  a vnťitorné  vybavenie  uvedené v Protokole  o odovzdaní  a prevzatí

predmetu  nájrnu.

5.2  Podnájomník  je povinný  starat'  sa o to, aby na predi'nete  nájmu  nevznikla  škoda.  Podnájoi'nník  je

povinný  na vlastné  náklady  a bezodkladne  odstránit'  všetku  škodu  spôsobenú  na predinete  nájmu

podnájoinníkoin,  resp. osobami,  ktorým  podnájoinník  uinožnil  užívanie  premehi  náji'nu  s výnii'nkoyi

škôd  vzniknutých  v dôsled)ai  obvyklého  opotrebenia.

5.3 Podnájomník  je povinný  udržiavat'  predi'net  nájinu  na vlastné  náklady  v stave v akoín  ho prevzal

a podpisom  na zmluve  potvrdzuje,  že stav predinetu  nájimi  mu  je dobre  známy  a nie sťi rnu známe

žiadne  prekážky  v jeho  užívaní  v súlade  s dohodnutým  ťičelom.

5.4.  Podnájoinník  nie  je  oprávnený  a nebude  vykonávat'  na predmete  nájmri  žiadne,  ani drobné  úpravy.

5.5 Prenajíi'nater  je počas  trvania  nájomného  vzt'ahu  založeného  touto  zinlrivou  oprávnený  vykonávat'

potrebnú  technickú  kontrolu  predmetu  nájmri  a kontro]ovat',  či ho podnájomník  užíva  riadnym

spôsobom  a v sťilade  so zinluvi'ie  dohodnutýini  podi'nienkami.  Podnájomník  je povinný  za týinto

ťičeloin,  ako  aj za účeloin  vykonania  prípadných  opráv ui'nožnit'  prenajíinatel'ovi,  resp.  níi'n

poverenýin  osobáin  prístup  do predi'netu  nájmu,  po predchádzajúcoin  nahlásení  podnájomníkovi.

5.6  Podnájomník  preberá  vrozsahu  ním rižívaného  predmehi  nájmu  na seba všetky  povinnosti

vyplývajúce  zo všeobecne  platných  právnych  predpisov  o bezpečnosti  a oclu'ane  zdravia  pri  práci,

o ochrane  majetku,  o ochrane  pred  požiarini,  ako aj hygienické  predpisy.  Podnájomník  je súčasne

povinný  rešpektovat'  infori'nácie  sťivisiace  sochranou  pred  požiari'ni  oznáinené  zo strany

prenajíinatel'a.  Podnájomník  je povinný  udržiavat'  prediÝiet  nájmu  vstave,  ktorý  neohrozuje

bezpečnost'  osôb a majetku.  Akákol'vek  škoda,  ktorá  vznikne  v priestoroch  predinetu  nájinu  a bude

spôsobená  podnájoinníkoin,  resp.  osobaírii  inajťiciini  vzt'ali  kpodnájomníkovi,  bude

podnájomníkoin  odstránená.  V opačnoi'n  pňpade  sa podnájomi'iík  zaväzuje  k nálirade  vznikmitej

škody,  následkov  škody  ako aj nákladov  na odstránenie  škody  v plnej  výške  prenajímatel'ovi,

bezodkladne  po výzve  prenajímatel'a.  Podnájomník  zodpovedá  prenajímatel'ovi  za škodu  vzniknutťi

na predmete  nájmri,  ktorú  zavinil  Ol] sám, resp. jeho  zai'nestnai'ici,  resp. ručí  prenajíinatel'ovi  za

škodu  spôsobenú  klienti'ni  podnájoi'nníka,  jeho  dodávatermi,  resp.  inýi'ni  osobami,  ktorýin

podnájomník  umožnil  do nebytového  priestoru  prístup.

5.7 Podnájoinník  berie  na vedoinie,  že predmet  nájmu  sa nachádza  v pamiatkovoin  územf  (Pamiatková

zóna  Bratislava  -  centrálna  mestská  oblast')  a zaväzuje  sa pri  jeho  užívaní  rešpektovat'  ustanovenia

zákona  č. 49/2002  Z. z. o ocbrane  pai'niatkovél'io  fondu  v znei'ií  neskorších  predpisov.

ČI.  VI.

Doručovanie

6,1 Písoinnosti  pre podnájomníka  sa doručujťi  na adresu  zi'nluvnej  strany  rivedem:i  na prvej  strane tejto

zinluvy.  V prípade  prenajímatel'a  sa písomnosti  dorričujú  na korešpondenčnú  adresri,  ktorori  je

adresa zriad'ovatel'a:  Mestská  čast' Bratislava-Staré  Mesto,  Vajanského  nábrežie  90/3, 814 21

Bratislava.  Zmenu  adresy  je zmluvná  strana,  ktorej  sa zmena  týka,  povinná  bezodkladne  písomne

oznámit'  druhej  zmkivnej  strane.

6.2.  Pokial'  nie  je v zmluve  uvedené  inak,  všetky  oznámenia,  vyhlásenia,  žiadosti,  výzvy  a iné ťikony

v súvislosti  so zmluvou  a jej  plneníi'n  (d'alej  len,,písoi'nnost"'),  i'nusia  byt'  urobené  v písomnej  forme

a doručené  na adresri  druhej  zmlrivnej  strany  rivedenú  v zál'ilaví  zmluvy  a/alebo  na inú  adresu,  ktorťi

oznámi  táto  zmluvná  strana.  Písomnost'  sa považuje  za doručenťi  za nasledovných  podmienok:
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a)  vprípade  osobného  doručovai'iia  dňoi'n  odovzdania  písoínnosti  osobe  oprávnenej  prijfinat'

písomnosti  za  túto  zmlrivnťi  strami  apodpisom  takej osoby  na doručenke  a/alebo  kópii

doručovanej  písomnosti,  alebo  dňom  odinietnutia  prevzatia  písoinnosti  takori  osobori,

b)  vprípade  doručovania  prostredníctvom  poštového  podniku  oprávneného  na poskytovanie

poštových  služieb  podl'a  zákona  č. 507/2001  Z. z. o poštových  službách  vznení  neskorších

predpisov  dňom  doručenia  i'ia adresu  zmlíivnej  strany  a v prípade  zásielky  do vlastných  rúk

dňoi'n  odovzdania  písomnosti  osobe  oprávnenej  prijímat'  písomnosti  za túto  zmluvm:i  stranu

a podpisom  takej  osoby  na doručenke.

6.3 Za  deň doručeniá  písomnosti  doručovanej  prostredníctvom  poštového  podniku  sa pokladá  aj (i)  deň,  v

ktorý  zmluvíiá  strana,  ktorá  je adresátoin,  odoprie  doručovanú  písomnost'  prevziat:  (ii)  deň,  v ktorý

márne  uplynie  odberná  lehota  pre  vyzdvil'inutie  si zásiell<y  na pošte,  ak adresát  neprevzal  zásielku

v odbernej  lehote,  (iii)  deň,  v ktorý  je  na zásielke  preukázatel'ne  zai'nestnancom  poštového  podniku

vyznačená  poznáinka,,adresát  je  neznámy",,,adresát  nezastihnutý",,,adresát  sa odsťahoval"  alebo  iná

poznáinka,  zakladajťica  nemoži'iost'  doručenia  zásielky.

Čl. Vn.

Záverečné  ustanovenia

7.1  Právi'ie  vzt'ahy  neupravené  torito  zmlyivou  sa riadia  prístušnýini  ustanoveniami  zákona  č. 40/1964

Zb. Občiansky  zákoiu'iík,  prípadne  d'alšííni  právnymi  predpismi.

7.2  Zí'neny  a dodatky  tejto  zinlrivy  inusia  byt'  vykonané  foi-mou  písomného  dodatku  k zmluve  a musia

byt'  podpísai'ié  oboi'na  zi'nluvnýi'ni  stranami.  V prípade,  že drril'iá  zmluvná  strana  sa nevyjadrí

k návrhu  dodatkri  písoi'nne  do 30 dní  odo  dňa  jeho  doručenia,  predpokladá  sa, že s návrl'iom  dodatku

nesťihlasí.

73  Táto  zmluva  nadobúda  platnost'  dňom  podpisu  oboch  zinluvných  strán  aťičinnost'  dňom

nasledujúcii'n  po dni  jej  zverejnenia  íia webovoi'n  sídle  prenajímatel'a.

7.4  Zánikoi'n  účinnosti  tejto  zmkivy  alebo  jej  časti  nie  je dotknutá  ťičiiínost'  t"cl'i  ustanovení  zmluvy,

ktorých  účinnost'  podl'a  tejto  zmluvy  a/alebo  vzhl'adoi'n  na ich povahu  i'ná trvať  aj po ukončení

ťičinnosti  tejto  zi'nluvy.

7.5  Táto  zmluva  je vyliotovená  v dvoch  rovnopisoch,  z ktorých  každá  zo zmhivných  strán  obdrží  po

jednoi'n  rovnopise.

7.6  Zi'nluvné  strany  si zmluvu  prečítali,  jej obsahu  porozaii'neli  aprehlasujťi,  že ich prejavy  vôle  sú

slobodné,  vážne,  zrozuinitel'i'ié  a určité,  čo svojimi  podpisi'ni  potvrdzujú.

Príloliy:

Č. 1 Sťihlas  Mestskej  časti  Bratislaya  - Staré  Mesto

V  Bratislave  áňa..,-,4,"ď..,../,,:,!,O,,1 '

Podnájomnť,

!'  L i
Mapéena

Michaela  Pobudová

predsedníčka

V  Bratislave  dňa..,2:,',",-,,,ť,,'Ť?,,,',,',:4

Prenajímatel':

-'7

Dobrý  dom,  n. o.

Mgr.  Petra  Balážová

riaditel'ka

5



Mestská  čast'  Bratislava-Staré  Mesto

Ňa,
Dobrý  dom,  n. o.

Karpatská  311 2/24

811 05 Bratislava-Staré  Mesto

Váš  list  číslo/zo  dňa  Naše  číslo

2065/3038/2022/MAJ/Kic

Vybavuje/linka

Kica Mário,  Mgr./59246397
Bratislava

14.01  .2022

Vec:

Súhlas Mestskej časti Bratislava-Staré  Mesto s podnájmom nebytového priestoru

Vážená  organizácia,

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (d'alej len ,,Mestská čast"') v postavem prenajímatel'a

uzatvorila s Vami ako nájomcom dňa 21.10.2021 Zmluvu o nájme stavby č. 477/2021.  Dňa

14.01.2022 ste Mestskú čast' požiadali o vydanie súhlasného stanoviska na uzatvorenie

zmluvy o podnájme nebytového priestoru s podnájomcom - občianskym zdru'ženim  Mareena,
ICO: 50 760 611, sídlo: Kulíškova 101 5/19,  821 08 Bratislava  na požadovaný  účel:

prezentácia sociálne prospesnei a vzdelávacei činnosti v obÍasti inteqrácie.ugečencov a

d'alších cudzincov do slovenskei spoločnosti vrátane prípravy kultúrnsvetového

proqramu podporeného komunitnou kaviarňou a poskytnutia priestoru na pciu  d'alším
orqanizáciám anqažuiúcim sa v socíálne prospešnei  oblasti.

Predmetom zmluvy o podnájme je budova so súpisným číslom 66 s vel'kost'ou  podlahovej

plochy' 69,27 m2, nachádzajúca sa na Rázusovom nábreží v Bratislave, postavená  na

pozemku parcely registra ,,C" katastrálnej mapy, parcelné číslo: 21370,  druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere' 138 m2, zapísaná na LV č. 4036 pre okres:

Bratislava l, obec: Bratislava-m. č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, evidovaná

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor. Zmluva o podnájme bude  uzatvorená  na
dobu  určitú  od 29.01.2022  do 27.02.2022.

V zmysle ustanovenia Efi 6 ods. 'I zákona č. 'I 1 6/1 990 Zb. o nájme a podnájme  nebytových

priestorov je nájomca oprávnený prenechat' nebytový priestor alebo jeho čast' na určitý  čas
do podnájmu  len so súhlasom  prenajímatera.

Mestská čast' si Vám touto cestou ako prenajímatel' dovol'uje udelit' súhlas s uzatvorením

zmluvy o podnájme nebytových priestorov s občianskym združením Maree,nalČO: 50 760

611, sídlo: Kulíškova 101 5/19, 821 08 Bratislava na obdobie od 29.01.2022dq.  27.02.2022,

V prípade, ak dôjde ku skončeniu hlavného nájomného vzt'ahu s Vašou organizáciou  ako

nájomcom v zmysle ustanovení CI. IV ods. 4.2 písm. a) až c) Zmluvy o nájme  stavby  č,

477/2021 v platnom a účinnom znení, upozorňuje Mestská čast' na to, že dôjde  tiež

k automatického zrušeniu udeleného súhlasu s podnájmom, a to bez akýchkol'vek záväzkov

voči nájomcovi, resp. budúcemu podnájomcovi aj pred uplynutím doby trvania tohto súhlasu
s podnájmom.

Vajanského  nábrežie 3, 814 21 Bratislava,  IČO: OO 603147,  tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292  0003

e-mail: podateIna@staremesto.sk,  www.staremesto.sk



Mestská  čast'  Bratislava-Staré  Mesto

Ýa,
Záverom si dovol'ujeme poukázat' na to, že ako nájomca je Vaša orqanizácia povinná

uzatvorit' budúcu zmluvu o podnájme so.zohl'adnením všetkých podmierplývajúcich
z predpisov Mestskej časti a ustanovenia CI. VI ods. 6.8 Zmluvy o nájme st7/2021,
ako aj na to, že máte povinnost' doručit' jedno vyhotovenie zmluvy o rne do 10
(desiatich) dní odo dňa jei uzatvorenia.

IA /7

.........!gTJ.....,,,7I,,  -
Ing. -ar-ch. Zdna  Aufrichtová'-  .x  ..  .

starosťxa mestske3 casti
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