
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č: 2600052015 
Uzatvorená podľa zák. č.116/1990 Zb. zák. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení  neskorších predpisov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:       Centrum voľného času  

                               Štatutárny orgán: PaedDr. Alena Mocná 

                               Sídlo: Orgovánová 5, 040 11 Košice 

                               Bankové spojenie: Prima banka a.s.     

   Číslo účtu v tvare IBAN: SK94 5600 0000 0004 9561 0002 / výdavkový účet 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK28 5600 0000 0004 9561 4003 / príjmový účet 

                               IČO: 35542781 

                                „ďalej len prenajímateľ“ 

 

a 

 

Nájomca:   Gymnázium sv. Edity Steinovej 

Štatutárny orgán: Mgr. Mária Dečová, PhD - riaditeľka 

sídlo: Charkovská 1, Košice 040 22 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 20 0900 0000 0050 2975 9267 

IČO: 35560321 

  „ďalej len nájomca“ 

 

 

Článok II. 

Predmet nájmu 

 

1. Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ 

Charkovská 1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v pomere 1/1 

a v správe CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice.  Požičiavateľ je oprávnený uzatvárať nájomné 

zmluvy na základe Zmluvy č. 2013000051 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo 

dňa 31.12.2012.  

Nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Charkovská 1 v Košiciach, stavba so súpisným číslom 692 

na parcele č. 2842 a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na 

LV č.1. 

 

2. Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi predmet nájmu, nebytové 

priestory- triedu č. 109 na 1. poschodí v celkovej rozlohe 57,4 m
2
 na užívanie za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 
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Článok III. 

Účel nájmu 

 

Nájomca bude uvedené priestory užívať na vykonanie maturitných skúšok. 

 

 

Článok IV. 

Doba nájmu 

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na deň 17.03.2015 od: 09:00.hod. do 13:00 hod. 

/spolu 4 hodiny /. 

 

 

Článok V. 

Nájomné a podmienky úhrad nákladov 

 

 
1. Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné v celkovej výške 2,83  € na príjmový účet prenajímateľa - 

0495614003/5600, VS: 2600052015, najneskôr do 23.03.2015. Nájomné bolo určené v súlade s 

ustanovením § 5 ods. 3 Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice v platnom 

znení. 

 

 

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prevádzkové náklady v celkovej výške  14,08 € na výdavkový účet 

prenajímateľa - 0495610002/5600 , VS: 2600052015, najneskôr do 23.03.2015. 

 

 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Pri vykonávaní činností spojených s nájmom vystupuje nájomca ako samostatný právny subjekt 

voči tretím osobám a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho 

vlastnou činnosťou. 

 

2. Prenajímateľ je povinný predmet nájmu nájomcovi odovzdať v dohodnutom čase a v stave 

spôsobilom na riadne užívanie. 

 

3. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom prenajímaného majetku a že 

prenajatý majetok v takom stave preberá. 

 

4.  Nájomca zodpovedá za disciplínu a hospodárne zaobchádzanie s objektom a jeho zariadením. 

 

5. Nájomca má právo užívať predmet nájmu obvyklým spôsobom  zodpovedajúcom účelu nájmu.  

 

6. Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté na prenajatom majetku, ktoré vznikli v súvislosti 

s činnosťou, ktorú vykonáva. Nájomca je povinný takto vzniknutú škodu odstrániť na vlastné 

náklady. Ak sa tak v lehote primeranej na odstránenie vzniknutej škody nestane, má 

prenajímateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení nájomcu škody odstrániť 

a požadovať od nájomcu ich náhradu. Nájomca sa zaväzuje takto vzniknuté náklady 

prenajímateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia faktúry nájomcovi. 



 3 

 

7. Nájomca sa zaväzuje užívať predmetný nebytový priestor v súlade s nájomnou zmluvou a 

obvyklým užívaním.  

 

8. Každú nehodu, živelnú pohromu, požiar a ďalšie udalosti, ktoré spôsobili škodu na majetku 

prenajímateľa je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi. 

 

9. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu a nájomca je 

povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil prenajímateľa a ostatných nájomcov. 

 

10. Nájomca je povinný umožniť povereným pracovníkom prenajímateľa vstup do prenajatých 

priestorov za účelom kontroly ich využitia.  

 

11. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každé zistené  

poškodenie technických zariadení nachádzajúcich sa v predmete nájmu. 

 

12. Nájomca je povinný bezodkladne po skončení nájmu vrátiť prenajatý priestor v stave v akom ho 

prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.  

 

13. Nájomca si plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci v znení neskorších predpisov, ako aj úlohy vyplývajúce zo zákona č. 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Nájomca je ďalej povinný 

zabezpečiť plnenie úloh na ochranu pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

 

 

                                                                 Článok VII. 

                                                           Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva môže byť menená, dopĺňaná a zrušená len formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

2. Vzťahy upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po 2 obdrží  nájomca a 2 prenajímateľ. 

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojim 

podpisom. 

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

 

 

Prílohy: 

č. 1 – výpočtový list prevádzkových nákladov 
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V Košiciach,  

 

 

 

 

 

 

 

Prenajímateľ:      Nájomca: 

 

 

 

..........................................................   ............................................................... 

         

PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka CVČ  Mgr. Mária Dečová, PhD, riaditeľka 
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Príloha č.1 

Prevádzkové náklady 17.03.2015 zmluva č.2600052015

S - celková vykurovaná plocha za objekt rozpočítavania  v ( m2  ) 6 913,73 Podiel

S ks  - prenajatá plocha ( m2 ) 57,40 0,83% 0,0083

Percentuálny podiel tepla na ÚK 16,00% 0,16

Počet osôb v prenajatej části 11 mesačný priemer

Doba krátkodobého prenájmu v hodinách (od 09,00 do 13,00). 4,0 kWh počet hodín

Priemerná hodinová spotreba tepla na 1 m2 v kW 0,01399 82 034,3 848

Smerné číslo hodinovej spotreby teplej vody  na 1 osobu v m3 0,00113

Smerné číslo hodinovej spotreby studenej vody  na 1 osobu v m3 0,00263

Koeficient hodinovej spotreby zrážkovej vody na 1 m2 0,00008

Hodinová spotreba elektriny na 1 m2 bez DPH v kWh 0,00625

Smerné číslo hodinovej spotreby elektriny  na 1 osobu v kWh 0,03125

Odhadované náklady na upratovanie na 1 m2 v € 0,02 počet akcii 1

Náklady za teplo na ÚK  cena v € kWh / kW € bez DPH € s DPH

N VÚK – náklady za variabilnú zložku tepla 0,039400 512 714,44 20 200,95 24 241,14
N FÚK – náklady za fixnú zložku tepla 235,74900 167,1593 39 407,64 47 289,17

N ÚK   - náklady za dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítavania 71 530,31

Náklady za  teplú vodu cena v € kWh/kW/m3 € bez DPH € s DPH

N VTÚV – náklady za ohrev TÚV variab. zložka 0,039400 50 953,14 2 007,55 2 409,06

N FTÚV – náklady za ohrev TÚV fixná zložka 235,74900 12,2229 2 881,54 3 457,84

N VaS  - VaS  - vodné a stočné 2,6520 617,00 1 636,28 1 963,54

N TÚV – náklady za  TÚV  za objekt rozpočítavania 6 525,37 7 830,45

Náklady za  studenú vodu nákl.1 m3 v € m3
€ bez DPH € s DPH

CN sv -VaS  - vodné a stočné  2,6520 1 209 3 206,05 3 847,26

Náklady za  zrážkovú vodu nákl.1 m3 v € m3 € bez DPH € s DPH

N zv   - zrážková voda  1,0800 4 828,000 5 214,24 6 257,09

Náklady za  elektrinu nákl.1 kWh v € kWh € bez DPH € s DPH

N E SC náklady za elektrinu v celom objekte, 70 % plocha 44 141 8 345,84 10 015,01

N E OC náklady za elektrinu, 30 % osoby 18 918 3 576,79 4 292,15

N E - náklady za elektrinu celkom 0,1891 63 059 11 922,63 14 307,16

Náklady nájomcu za teplo na ÚK cena v € kWh / kW € bez DPH € s DPH

N VÚK ks – náklady za variabilnú zložku tepla 0,039400 3,2126 0,13 0,15

N FÚK ks – náklady za fixnú zložku tepla 235,74900 0,0010 0,25 0,30
N ÚK ks - náklady konečného spotrebiteľa ( € ) 0,45

Náklady nájomcu za TÚV nákl. v € m3 € bez DPH € s DPH

N VTÚV ks – náklady na ohrev TÚV variab. zložka 0,039400 4,09 0,16 0,19

N FTÚV ks – náklady na ohrev TÚV fixná zložka 235,749000 0,0010 0,23 0,28

N VaS ks  - vodné a stočné 2,6520 0,050 0,13 0,16
N TÚV ks - náklady konečného spotrebiteľa 0,63

Náklady nájomcu za  studenú vodu nákl.1 m3 v € m3
€ bez DPH € s DPH

N svks -VaS  - vodné a stočné 2,6520 0,116 0,31 0,37

Náklady nájomcu za zrážkovú vodu nákl.1 m3 v € m3
€ bez DPH € s DPH

N zvks   - zrážková voda  podiel na ploche 1,0800 0,0183 0,02 0,02

Náklady nájomcu za  elektrinu nákl.1 kWh v € kWh € bez DPH € s DPH

N E SC ks nákl. za elektr. v prenajatom objekte var. zl. (podľa plochy) 1 0,27 0,33

N E OC ks náklady za elektrinu, pevná zl. za odber.miesto, podľa osôb 1,38 0,26 0,31

N E ks - celk.náklady za elektrinu v prenajatom objekte 0,1891 3 0,64

Prevádzkové náklady pre krátkodobý prenájom      € s DPH

Teplo 0,45

Teplá voda 0,63

Studená voda 0,37

Zrážková voda 0,02

Elektrina 0,64

Poplatok za spracovanie údajov 10,82

Upratovanie 1,15

Košice, 13. 03. 2015 Spolu 14,08

Prevádzkové náklady pre krátkodobý nájom v priestoroch zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice

 


