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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálov 

A.    schva�uje 

z dôvodu hodného osobitného zrete�a, a to poskytovanie služieb záujmovej krúžkovej 
�innosti žiakom školy, v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, nájom nebytových priestorov v Základnej škole 
Ostredková 14, 821 02 Bratislava s nájomcom – Základná umelecká škola Exnárova 6, 
821 03 Bratislava, predmet nájmu: výuka hry na hudobné nástroje detí vo veku od 6 do 18 
rokov, za podmienok: 

• Doba nájmu: na neur�itý �as. Pri�om nájomca je oprávnený užíva� Nebytový priestor 
výlu�ne v období školského vyu�ovania, t. j. od 2. septembra do 30. júna príslušného 
školského roka. 

• Cena: 0,03 EUR za 45 minút užívania nebytového priestoru a službami upratovania + 
poplatky za služby spojené s užívaním nebytového priestoru

B.    ukladá 

PaedDr. Erike Drgo�ovej, riadite�ke ZŠ Ostredková 14, Bratislava
uzatvori� predmetnú zmluvu 

                        T: po podpise uznesenia 

        
         



Dôvodová správa:

V súlade s aktualizovaným znením Zákona �. 596/2003, § 18 o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, nás Základná umelecká školy, Exnárová  6 požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
dobu neur�itú. Nové znenie zákona totiž mení podmienky pre zaradenie elokovaného pracoviska do 
siete škôl a  takýmto zazmluvneným prenájmom menovaný subjekt splní požiadavku zabezpe�enia 
priestorov pre výu�bu.  
Predkladáme novú Nájomnú zmluvu �. 001/012/2014 na dobu neur�itú. 
Na �alšej spolupráci so ZUŠ Exnárova máme záujem, pretože vo výraznom pomere ju navštevujú aj 
žiaci našej školy. 
D�om 1. júla 2009 nadobudol ú�innos� zákon NR SR �. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dop��a 
zákon Slovenskej národnej rady �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Citovaný zákon priniesol zásadné zmeny pri nakladaní s majetkom obce, t.j. aj s majetkom Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe Mestskej �asti Bratislava - Ružinov, resp. v správe 
Základnej školy Ostredková ako rozpo�tovej organizácie mestskej �asti. 
V § 9a ods. 1) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sú podrobne 
upravené spôsoby prevodu vlastníctva majetku obcí: 

1/ Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody majetku obce sa musia vykona�
a/ na základe obchodnej verejnej sú�aže, 
b/ dobrovo�nou dražbou, 
c/ priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej pod�a 
osobitného predpisu. 
Pod�a § 9a ods. 8/ zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa 
ustanovenia odsekov 1 až 7 nepoužijú pri prevode majetku obce a to 

a/ bytu alebo pozemku pod�a osobitného predpisu 
b/ pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou 
c/ podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo 
d/ hnute�nej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 € 
e/ v prípadoch hodných osobitného zrete�a, o ktorých obecné zastupite�stvo rozhodne trojpätinovou 
vä�šinou prítomných poslancov. 

Tieto a �alšie ustanovenia (ods. 1 až 3 a ods. 5 až 7) pod�a ustanovenia § 9a ods. 9 vyššie uvedenej 
novely zákona je obec povinná primerane uplatni� aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to 
najmenej za také nájomné, za aké sa v tom �ase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na 
dohodnutý ú�el rovnaké alebo porovnate�né nehnute�nosti, okrem: 
a/ hnute�nej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 €, 
b/ nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekro�í 10 dní v kalendárnom 
mesiaci,
c/ prípadov hodných osobitného zrete�a, o ktorých obecné zastupite�stvo rozhodne 
trojpätinovou vä�šinou prítomných poslancov.

Vzh�adom na všetky uvedené skuto�nosti a jednozna�ný pozitívny dopad na vytváranie podmienok 
pre všestranný rozvoj žiakov, navrhujeme v súlade s § 9a odsek 9 zákona �. 138/1991 Zb. v platnom 
znení ako prípad hodný osobitného zrete�a schváli� Nájomnú zmluvu �. 001/012/2014. 
Podmienky nájmu nebytového priestoru zostávajú rovnaké ako v roku 2013.

PaedDr. Erika Drgo�ová     
riadite�ka školy



ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
uzavretá v zmysle zákona �. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v platnom znení  
(�alej len "Zmluva") 

Medzi 

Prenajímate�: Základná škola 
   sídlom Ostredková ul. �. 14, 821 02 Bratislava 
   zastúpený: PaedDr. Erikou Drgo�ovou  
   bankové spojenie: Všeobecná úverová, a. s. 
   �íslo ú�tu: SK1402000000001640177351 
   I�O: 31780822 
   DI�: 2020974318 

(�alej len "Prenajímate�") 

so súhlasom zria�ovate�a: Mestská �as� Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 
Bratislava 212, I�O: 00 603 155 

Nájomca:  Základná umelecká škola  
   sídlom Exnárova 6, 821 03 Bratislava  
   zastúpený: Mgr. Anna Miklovi�ová, riadite�ka 
   bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
   �íslo ú�tu: 1630740155/0200 
   I�O: 31769403 
   DI�: 31769403 

(�alej len "Nájomca") 

�l. I 
Predmet a ú�el Zmluvy 

1. Prenajímate� je na základe Delimina�ného protokolu zo d�a 01. 07. 2002 o zverení 
nehnute�ného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Základnej školy Ostredková ul. �. 14, 821 02 
Bratislava v znení neskorších zmien a doplnení správcom, v protokole uvedeného 
nehnute�ného majetku, a to okrem iného aj nebytového priestoru u�ební Základnej 
školy, o celkovej výmere jednej u�ebne 56,68 m2(�alej len "Nebytový priestor").    

2. Nájomca je Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava 
3. Touto Zmluvou prenajímate� prenecháva nájomcovi na neur�itý �as (pod�a 

špecifikácie v �l. II Zmluvy) do užívania Nebytový priestor špecifikovaný v �l. 
I Zmluvy, (�alej aj "Predmet nájmu"), a to za ú�elom a za podmienok uvedených 
v tejto Zmluve. 

4. Nájomca je oprávnený využíva� Nebytový priestor výlu�ne na výuku hry na hudobné 
nástroje detí vo veku od 6 do 18 rokov v rámci Povolenia �. 001/013/2014, ktoré tvorí 
neoddelite�nú sú�as� tejto Zmluvy. Svojvo�ná zmena ú�elu využitia Nebytového 
priestoru nájomcom je dôvodom na odstúpenie prenajímate�a od tejto Zmluvy 
s okamžitou ú�innos�ou.  

�l. II 
Doba nájmu



1. Doba nájmu Nebytového priestoru pod�a tejto Zmluvy je stanovená na neur�itý �as.  
2. Nájomca je však oprávnený užíva� Nebytový priestor výlu�ne v období školského 

vyu�ovania, t. j. od 2. septembra do 30. júna príslušného školského roka. Nájomca 
však nie je oprávnený užíva� Nebytový priestor v �ase všetkých druhov školských 
prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, ktoré sa v období pod�a 
predchádzajúcej vety vyskytnú .  

3. Nájomca je zárove� oprávnený užíva� Nebytový priestor len v tých d�och a hodinách 
obdobia pod�a predchádzajúceho odseku, ktoré prenajímate� po dohode s nájomcom 
vymedzí v rozpise termínov a tento predloží nájomcovi každoro�ne pred za�iatkom 
príslušného školského roka (�alej len "Rozpis termínov"). Rozpis termínov vzájomne 
odsúhlasený a podpísaný obomi zmluvnými stranami je pre nájomcu záväzný 
a užívanie Nebytového priestoru mimo Rozpisu termínov bez vedomia a výslovného 
súhlasu prenajímate�a sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, ktorého 
následkom je možnos� prenajímate�a odstúpi� od tejto Zmluvy s okamžitou 
ú�innos�ou.  

4. Skuto�né užívanie Nebytového priestoru sa za�ína d�om jeho písomného odovzdania 
prenajímate�om nájomcovi pod�a �l. IV ods. 1 tejto Zmluvy. 

�l. III 
Nájomné za užívanie Nebytového priestoru a úhrada za služby spojené 

 s užívaním Nebytového priestoru
1. Nájomné za užívanie Nebytového priestoru pod�a tejto Zmluvy a za služby 

upratovania je stanovené v zmysle zákona �. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 
a dohody zmluvných strán vo výške 0,03 EUR za 45 minút užívania Nebytového 
priestoru.  

2. Nájomca je povinný  uhradi� nájomné definované v odseku 1 tohto �lánku na ú�et 
prenajímate�a vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. pod �. 
SK1402000000001640177351 v polro�ných splátkach. Prvú splátku uhradí nájomca 
do 31. 10. príslušného školského roka a druhú splátku uhradí nájomca do 10. 04. 
príslušného školského roka. Za de� splnenia pe�ažného záväzku nájomcu pod�a tohto 
�lánku sa považuje de� pripísania príslušnej splátky na bankový ú�et prenajímate�a 
uvedený v tejto Zmluve.  

3. Zálohové platby za služby spojené s nájmom Nebytového priestoru bude nájomca 
hradi� polro�ne  vo výške:  
• teplo 7,45 EUR/ mesiac za jednu u�eb�u vo vykurovacom období,
•  vodné, sto�né 2,32 EUR/ de�,
•  elektrina 1,85 EUR/ de�
Aktuálne sa cena môže zmeni� pod�a reálnej ceny médií v príslušnom roku.  

4. Vyú�tovanie zaplatených preddavkov a skuto�ných nákladov za služby 
spojené s nájmom predloží prenajímate� nájomcovi k 31. 12. a 30. 06.  príslušného 
kalendárneho roka, respektíve bezodkladne po predložení celkového vyú�tovania 
príslušného kalendárneho roka zo strany dodávate�ov služieb. Nedoplatky, prípadne 
preplatky vzniknuté príslušným vyú�tovaním budú splatné do 30 dní odo d�a 
doru�enia vyú�tovacej faktúry nájomcovi. 

5. V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného za užívanie Nebytového  
priestoru pod�a bodu 1. a 2. tohto �lánku alebo platby za služby pod�a bodu 3. a 4. 
tohto �lánku je nájomca povinný uhradi� spolu s dlžnou sumou prenajímate�ovi aj 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj za�atý de� omeškania. 
Nárok na náhradu prípadnej škody  vzniknutej v dôsledku omeškania nie je týmto 
ustanovením nijako dotknutý.  



6. V prípade úpravy cien za služby spojené s nájmom nebytového priestoru sa 
výška jednotlivých platieb upraví od závislosti od všeobecnej úpravy týchto cien.

�l. IV 
Práva a povinnosti prenajímate�a

1. Prenajímate� je povinný odovzda� Nebytový priestor nájomcovi po podpise tejto 
Zmluvy a pred za�atím každého školského roka v stave spôsobilom na dohodnuté 
užívanie pod�a ú�elu tejto Zmluvy. O každom takomto odovzdaní vyhotovia zmluvné 
strany zápisnicu o odovzdaní Nebytového priestoru.   

2. Prenajímate� je povinný riadne a v�as plni� si vo�i nájomcovi povinnosti, na ktoré sa 
v tejto Zmluve zaviazal.  

3.  Prenajímate� si vyhradzuje právo vykonáva� kontrolu Nebytového priestoru za ú�elom 
dodržiavania všetkých ustanovení zakotvených v tejto Zmluve. �

4. Prenajímate� je povinný umožni� nájomcovi  umiestni� tabu�u s ozna�ením 
elokovaného pracoviska nájomcu na prie�elí budovy, v ktorej sa pracovisko nájomcu 
nachádza, ak o to nájomca  požiada.  

�l. V 
Práva a povinnosti nájomcu

1. Pri vykonávaní �inností spojených s užívaním Nebytového priestoru na základe tejto 
Zmluvy vystupuje nájomca vo�i tretím osobám ako samostatný právny subjekt 
a zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho vlastnou 
�innos�ou.  

2. Nájomca sa dôkladne oboznámil so stavom Nebytového priestoru pod�a �l. I, ods. 1 
tejto Zmluvy a preberá ho  v stave spôsobilom k dohovorenému ú�elu nájmu.  

3. Nájomca je povinný riadne a v�as plati� nájomné za užívanie Nebytového priestoru 
pod�a �l. III tejto Zmluvy. 

4. Nájomca nie je oprávnený ponecha� v Nebytovom priestore svoje hnute�né veci mimo 
�asových úsekov, v ktorých je pod�a Rozpisu termínov oprávnený Nebytový priestor 
užíva�, pokia� mu na to prenajímate� nedá svoj výslovný písomný súhlas.  Nájomca je 
po ukon�ení každej svojej �innosti spojenej s užívaním Nebytového priestoru pod�a 
Rozpisu termínov povinný Nebytový priestor vyprata� tak, aby ho prenajímate� mohol 
mimo Rozpisu termínov nerušene užíva�.  

5. Nájomca je povinný užíva� Nebytový priestor na ú�el a v rozsahu dohodnutom v tejto 
Zmluve tak, aby jeho užívaním nevznikli na Nebytovom priestore žiadne škody. Za 
škody vzniknuté na Nebytovom priestore, ako aj na súvisiacich priestoroch pod�a 
odseku 6 tohto �lánku, ktoré vznikli v súvislosti s �innos�ou nájomcu, nájomca v 
plnom rozsahu zodpovedá. Takto vzniknuté škody je nájomca povinný odstráni� na 
vlastné náklady v lehote primeranej vzh�adom na rozsah a závažnos� spôsobených 
škôd (pri menších škodách spravidla v lehote 7 dní, pri škodách vä�šieho rozsahu 
spravidla v lehote 14 dní). Ak nájomca tieto škody v lehotách pod�a predchádzajúcej 
vety neodstráni, prenajímate� je po predchádzajúcom písomnom upozornení nájomcu 
oprávnený tieto škody sám odstráni� na vlastné náklady a požadova� následne od 
nájomcu náhradu všetkých ú�elne vynaložených nákladov. Nájomca sa zaväzuje tieto 
náklady prenajímate�ovi uhradi� do 14 dní odo d�a doru�enia príslušnej faktúry 
vystavenej prenajímate�om.  

6. Nájomca je povinný dodržiava� vnútorný poriadok školy, zodpovedá za disciplínu 
a hospodárne zaobchádzanie s Nebytovým priestorom a jeho zariadením, ako aj 
súvisiacimi priestormi, ktoré môže pri svojej �innosti využíva�.  

7. Každú nehodu, živelnú pohromu, požiar a iné udalosti podobného charakteru, ktoré 
spôsobili škodu na majetku prenajímate�a alebo pri ktorých hrozí, že spôsobia škodu 



na majetku prenajímate�a, je nájomca povinný bezodkladne oznámi� prenajímate�ovi. 
V prípade porušenia tejto povinnosti nájomca zodpovedá za �alšiu prípadnú škodu, 
ktorú prenajímate�ovi týmto porušením spôsobí.  

8. Nájomca je po�as doby nájmu uvedenej v �l. II tejto Zmluvy povinný dodržiava�
povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia, bezpe�nosti pri práci, ochrane 
majetku, hygienických a protipožiarnych predpisov. Za všetky škody a za prípadné 
ublíženie na zdraví, ktoré vznikli nedodržaním týchto predpisov, zodpovedá v plnom 
rozsahu nájomca.  

9. Nájomca je povinný bez zbyto�ného odkladu oznámi� prenajímate�ovi potrebu 
vykonania nevyhnutných opráv Nebytového priestoru a umožni� prenajímate�ovi v 
prípade akejko�vek škodovej udalosti alebo nevyhnutých opráv okamžitý prístup do 
Nebytového priestoru.  

10. Nájomca je povinný strpie� obmedzenie v užívaní Nebytového priestoru v rozsahu 
potrebnom na vykonanie opráv pod�a odseku 9 tohto �lánku.  

11. Nájomca sa zaväzuje vykonáva� po�as celej doby trvania tejto Zmluvy bežnú údržbu 
Nebytového priestoru na vlastné náklady bez nároku na náhradu po skon�ení vz�ahu 
založeného tohto Zmluvou.  

12. Nájomca nie je oprávnený vykonáva� akéko�vek úpravy v Nebytovom priestore bez 
súhlasu prenajímate�a, a to ani na vlastné náklady.  

13. Nájomca nie je oprávnený prenecha� Nebytový priestor do užívania v akejko�vek 
forme alebo podobe inej fyzickej alebo právnickej osobe. Nájomca nie je oprávnený 
využíva� Nebytový priestor na ú�ely podnikania. V prípade porušenia týchto 
povinností je prenajímate� oprávnený odstúpi� od tejto Zmluvy s okamžitou 
ú�innos�ou.  

14. Nájomca zodpovedá za riadne dodržiavanie prenajímate�om stanovených pokynov na 
prevádzku Nebytového priestoru.  

�l. VI 
Doba platnosti a ú�innosti tejto Zmluvy a jej skon�enie

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neur�itú.  
2. Túto Zmluvu môžu zmluvné strany kedyko�vek ukon�i� písomnou dohodou 

podpísanou oboma zmluvnými stranami.  
3. Túto Zmluvu je každá zo zmluvných strán oprávnená kedyko�vek písomne vypoveda�

aj bez udania dôvodu, pri�om výpovedná doba je v takomto prípade 2 (dva) mesiace 
a za�ína plynú� prvým d�om mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpove� druhej zmluvnej strane preukázate�ne doru�ená. Pri nedodržaní 
podmienky písomnej formy výpovede je výpove� neplatná.  

4. Prenajímate� je oprávnený odstúpi� od tejto Zmluvy s okamžitou ú�innos�ou 
v prípadoch uvedených v �l. I ods. 4, �l. II ods. 3, �l. V ods. 13 a �l. VII ods. 2 tejto 
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi prenajímate� nájomcovi písomne. 
Odstúpením prenajímate�a sa Zmluva k dátumu, ku ktorému bolo písomné oznámenie 
o odstúpení doru�ené nájomcovi, zrušuje.   

5. Nájomca je povinný v lehote 1 (jedného) mesiaca odo d�a ukon�enia nájmu 
Nebytového priestoru pod�a tejto Zmluvy vysporiada� vo�i prenajímate�ovi všetky 
svoje nesplatené pe�ažné záväzky.  

6. Nájomca je povinný v lehote 10 (desiatich) dní odo d�a ukon�enia užívania 
Nebytového priestoru pod�a tejto Zmluvy odovzda� prenajímate�ovi Nebytový 
priestor v stave, v akom ho prevzal,  s prihliadnutím na eventuálne uskuto�nenú 
renováciu alebo iné prenajímate�om povolené stavebné úpravy Nebytového priestoru, 
ako aj s prihliadnutím na primeranú mieru opotrebovania. O odovzdaní a prevzatí 



Nebytového priestoru po skon�ení nájmu sú zmluvné strany povinné vyhotovi�
Protokol o odovzdaní a prevzatí Nebytového priestoru.

�l. VII 
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti pod�a tejto Zmluvy si budú 
doru�ova� na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, 
že nebude možné písomnos� doru�i� na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto 
Zmluve, písomnos� sa po 3 (troch) d�och od vrátenia nedoru�enej zásielky 
odosielate�ovi považuje za doru�enú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za 
zmluvnú stranu kona�, sa o písomnosti nedozvedel. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny svojich identifika�ných údajov uvedených 
v tejto Zmluve, ako aj iných skuto�ností, ktorých vedomos� je pre dotknutú stranu 
predpokladom pre riadne plnenie tejto Zmluvy, bezodkladne písomne oznamova�
druhej strane. Porušenie tejto povinnosti má za následok možnos� druhej zmluvnej 
strany odstúpi� od tejto Zmluvy s okamžitou ú�innos�ou.

�l. VIII 
Závere�né ustanovenia 

1. Pre právne pomery neupravené touto Zmluvou platia príslušné ustanovenia 
Ob�ianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne  záväzných právnych 
predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto Zmluvy strácajú akéko�vek 
predchádzajúce zmluvy o nájme Nebytového priestoru platnos� a ú�innos�
v plnom rozsahu. 

3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy možno uskuto�ni� len po vzájomnej dohode 
zmluvných strán v písomnej forme, a to dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami obidvoch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchko�vek sporov z tejto Zmluvy 
alebo na základe tejto Zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných 
slovenských súdov za použitia slovenského práva.

5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnos�ou originálu, z ktorých dva 
rovnopisy dostane prenajímate� a jeden rovnopis dostane nájomca.

6. Nájomca v zmysle § 11 zákona NR SR �. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva svoj súhlas 
prenajímate�ovi so spracúvaním osobných údajov v informa�nom systéme, 
ktorého prevádzkovate�om je prenajímate� a na spracovanie osobných údajov 
v potrebnom a nevyhnutnom rozsahu a na vymedzený ú�el – užívanie 
Nebytového priestoru pod�a �l. I tejto Zmluvy, a to po po�as trvania tejto 
Zmluvy, ako aj po dobu 10 rokov po jej ukon�ení. 

7. Zmluva nadobúda platnos� d�om jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
8. Táto Zmluva je povinne zverej�ovanou zmluvou pod�a ust. § 5a  zákona NR SR �. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a 
nadobúda ú�innos� pod�a ust. § 47a ods. 1 zákona �. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov (Ob�ianskeho zákonníka)  d�om nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle povinnej osoby.  V zmysle uvedených predpisov preto zmluvné strany 
ude�ujú svoj výslovný súhlas so zverejnením tejto Zmluvy. 

9. Mestská �as� Bratislava – Ružinov zastúpená starostom, Ing. Dušanom Pekárom 
týmto ako zria�ovate� prenajímate�a a v súlade s ust. § 2 písm. g) zákona �. 416/2001 
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky v platnom znení ude�uje svoj výslovný súhlas na uzavretie tejto 
Zmluvy.  



10. Zmluvné strany vyhlasujú, že  túto Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pre�ítali ju, jej obsahu a jej 
forme porozumeli a nemajú proti nej žiadne námietky, �o potvrdzujú 
vlastnoru�nými podpismi.

V Bratislave, d�a ..............................                            V Bratislave, d�a .............................. 

___________________________                                    ___________________________     
Prenajímate�                                                                   Nájomca  
PaedDr. Erika Drgo�ová         Mgr. Anna Miklovi�ová 
riadite�ka školy          riadite�ka 
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