
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY 
o nájme nebytových priestorov

ČI. I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ: Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 
900 42 Miloslavov
zastúpený: Milanom Baďanským, starostom obce 
IČO: 00304948 
DIČ: 2020662182

a

Nájomca: SZUŠ Ružová dolina 29
Ružová dolina 29 
82109 Bratislava
zastúpený Ing. Mgr. Michaelou Moyzesovou, zriadovatelkou 
IČO: 30799937 
DIČ: 2022246919

(spolu aj ako „zmluvné strany")

uzatvárajú
túto zmluvu o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov (ďalej len „ZoBZ").

ČI. II.
Predmet ZoBZ

1) Predmetom tejto ZoBZ je záväzok zmluvných strán uzatvoriť najneskôr do 31. 08. 2021 na 
výzvu ktorejkoľvek zmluvnej strany zmluvu o nájme nebytových priestorov ( ďalej len 
„zmluva o nájme"), ktorej predmetom bude prenájom priestorov Základnej školy 
dispozičné pozostávajúcich z:
I. NP
zo vstupnej časti slúžiacej pre vstup žiakov a zamestnancov cez zádverie do centrálnej 
chodby a zo zariadenia pre osobnú hygienu zamestnancov (pre mužov: 2 WC kabíny a 2 
umývadlá).
II. NP
z interiérového schodiska, chodby, 2 kmeňových učební (48,89 m2 a 48,96 m2), dennej 
miestnosti personálu (53,6 m2), zariadenia pre osobnú hygienu dievčat (2 WC Kabíny, 3 
umývadlá a pre ženy: 1 WC kabína), zariadenia pre osobnú hygienu chlapcov (1 WC 
kabína, 3 pisoáre a 3 umývadlá) a miestnosti pre upratovačku s výlevkou (ďalej len



„predmet nájmu")nachádzajúcich sa v objekte Základnej školy, Hlavná ulica 81/42 900 42 
Miloslavov.

2) Prenajímateľza nižšie uvedených podmienok prenajme predmet nájmu nájomcovi 
výlučne za účelom zriadenia elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej 
školy Ružová dolina 29 v rozsahu výučby podľa Rámcových učebných osnov pre ZUŠ v 
zmysle naplnenia požiadaviek § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) Nájomca sa zaväzuje, že bude predmet nájmu užívať výlučne v rozsahu a na účel uvedený 
v ods. 2 tohto článku zmluvy.

4) V prípade, elokované pracovisko nebude schválené Ministerstvom školstva SR do termínu 31. 08. 
2021, zmluvné strany dohodnú všetky náležitosti v zmluve o nájme najneskôr do 31. 08. 2022.

ČI. III.
Povinnosti zmluvných strán

1) Prenajímateľ prehlasuje, že poskytne nájomcovi priestory pre zriadenie elokovaného pracoviska 
Súkromnej základnej umeleckej školy a tieto priestory budú spĺňať všetky požiadavky BOZP, hygieny a 
protipožiarnej ochrany.

2) Prenajímateľ zabezpečí, aby boli učebné priestory vybavené základným vyučovacím zariadením, 
ako sú lavice, stoličky, tabuľa.

3) Nájomca bude v plnom rozsahu zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov, 
študentov a pracovníkov. Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia rieši nájomca vo svojej 
kompetencii.

ČI. IV.
Cena nájmu a doba plnenia

1) Celková cena prenájmu, doba plnenia ako aj spôsob úhrady bude zmluvnými stranami dohodnutá 
pred vyhotovením zmluvy o nájme, pričom zmluva o nájme bude uzavretá na obdobie minimálne 
jedného školského roka.

2) Prenájom predmetu nájmu začne po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o nájme a 
dňom písomného odovzdania a prevzatia predmetu nájmu.

ČI. V.
Povinnosti zmluvných strán

Ostatné povinnosti a práva zmluvných strán budú podrobne upravené v zmluve o nájme.

ČI. VI.
Odstúpenie od zmluvy

1) Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o nájme, keď zisti, že nájomca porušil ustanovenia 
zmluvy o nájme, svoje povinnosti, zámerne zatajil skutočný dôvodu prenájmu, alebo poskytol 
predmet nájmu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.



2) Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy o nájme ak zisti, že predmet nájmu nespĺňa požiadavky 
riadneho nájmu alebo sa stane nespôsobilý na užívanie.

ČI. VII.
Záverečné ustanovenie

1) Táto ZoBZ je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve 
vyhotovenia.

2) Zmluvné Stany berú na vedomie, že od 1.1.2021 prejdú práva a povinnosti vyplývajúce 
z tejto ZoBZ na nový právny subjekt, ktorým je Základná škola , Hlavná ulica 81/42 900 
42 Miloslavov.

3) Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že ak nenastanú vážne dôvody na odstúpenie od 
zmluvy a nájomca dostane súhlas z MŠ SR na zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ, bude zmluva 
o nájme riadne podpísaná aj zo strany nového právneho subjektu - Základnej školy.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si ZoBZ riadne prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak 
súhlasu s jej znením pripájajú svoje podpisy.

5) Táto zmluva bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 161/2020 zo dňa 
10.12.2020, nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia na 
webovej stránke prenajímateľa.

6) Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto ZoBZ stráca platnosť Zmluva o uzavretí budúcej 
zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.08.2020 schválená uznesením obecného 
zastupiteľstva č.77 zo dňa 25.6.2020 OZ Miloslavov.

Bratislave, dňa: 15.12. 2020 V Miloslavove, dňa: 15.12. 2020

SÚKROMÍ “ —-—*
UMELEC

RUŽOVÁ 
821 09 í

IČO: 3

Ing. Mgr. Michaela Moyzesová 
zriadôvatelka SZUŠ

nájomca
starosta obce Miloslavov 

prenajímateľ

Príloha: Stanovisko RUVZ Bratislava, č.j. HDM/13035/2020 zo dňa 4.9.2020



REGION ALA Y LKALI YLKL«l >LdU \ v u i .’’iv i r
BRATISLAVA hlavné mesto

so sídlom \ Bratislave, Ružinovská ul, č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

Súkromná základná umelecká škola 
Ružová dolina č. 29 
821 09 Bratislava

Váš list zo dňa Naše číslo Vyhas uje Bratislava
19.08.2020 HDM 13035 2020 Ľrdélyiová, dipl.a.h.e 04.09.2020

\ cc: Posúdenie priestorov elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy,
Ružová dolina č. 29. 821 09 Bratislava v objekte Základnej školy. Hlavná 81/42,
Miloslavov - stanovisko

Prípisom, doručeným na RÚVZ dňa 21.08.2020. ste ma požiadali o odborné vyjadrenie 
v horcu vedenej veci.

Na základe hygienickej kontroly, vykonanej dňa 04.09.2020, bolo zistené, že priestory 
elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy budú umiestnene 
v dvojpodlažnom nepodpivničenom objekte Základnej školy, Hlavná 81 42, Miloslavov 
Ide o priestory, ktoré budú využívať aj žiaci 1 a íl. stupňa predmetnej základnej školy, a to na 
II. NP.

Priestory súkromnej základnej umeleckej školy dispozičné pozostávajú:
I NP: zo vstupnej časti stužiacej pre vstup žiakov a zamestnancov cez zádv erie do 

centrálnej chodby a zo zariadenia pre osobnú hygienu zamestnancov (pre mužov: 2 WC 
kabíny a 2 umývadlá).

II. N P: z interiérového schodiska, chodby. 2 kmeňových učební (48,89 nr a 48,96 nr). 
dennej miestnosti personálu (53.6 m“), zariadenia pre osobnú hygienu dievčat (2 WC kabíny, 
3 umývadlá a pre ženy: 1 WC kabína), zariadenia pre osobnú hygienu chlapcov (1 WC 
kabína. 3 pisoáre a 3 umývadlá) a miestnosti pre upratovačku s výlevkou.

Šatňa pre žiakov bude zriadená na komunikačnej chodbe, ktorá bude vybavená 
vetrateľnými skrinkami.

Ide o priestory, ktoré pre potreby elokovaného pracoviska súkromnej základnej 
umeleckej školy budú v poobedňajších hodinách v čase od 13.30 hod. do 18.30 hod. využívať 
žiaci predmetnej základnej školy. V učebniach bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces, 
a to v jednotlivých odboroch - hudobný, výtvarný a literámo - dramatický. Všetky učebne sú 
účelovo zariadene príslušným školským nábytkom.

Vetranie priestorov jc prirodzené (otvárateľnými oknami) a nútené (ventilátormi). 
Osvetlenie priestorov jc prirodzené a umele (žiarivkové). Všetky triedy majú ľahko 
umývateľné podlahy. Vykurovanie objektu jc zabezpečené centrálne cez základnú školu

Objekt jc napojený na rozvody verených inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia 
a elektrina).

ľel informátor 0917*126 1 I I U - ma 11 ba.erdely i o va@u vzsr. sk 
0918 487 123

IČO 00607436



zhl adom na vyššie uvedené zaujímam k predmetnej veci toto

stanovisko:

Priestory elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, ! 
č. 29, 821 09 Bratislava v objekte Základnej školy, Hlavná 8142, Mik 
v u j ú základným hygienickým požiadavkám kladeným na školské zariadenia.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva k m 
ov elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy do prevádzk 
í prevádzkovaní priestorov.

MUDr. Stanislav Duba 
poverený vykonávaním funkcie 
regionálneho hygienika


