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l.PŤ€dmetzmluvy
P.enajimate]' pťenecháva náloncovi do uživania n€byto\,é pťiestorý nschádzajúce sa v sut€réne hotela P]eveza Za
Homádom l2_ spišská Nová Ves o ploche 60 nr2

ílÚčel a doba nájmu
1, Nájonca bude pícllaiaté priesior}, uživať na ýirobu rcklamných produkov a zabezpečeíie markelingo!ých

sltržieb.
2, l,Nátom neb},to qich priestorov sa uzátvara na dob u neurčitu od ] ,3,20 ] 4,

Výškanájoliného bola stsnovei!á na základ§
a) íočné nájom[ó na m2
b.i plocha
c) mesačné nájoínné

d) platb} za §lužb_v spojené s nájmonr (voda,

celková úhŤada ma§ačne

95 t]

26€

12l € § DPH
Zlltlu\lle dohodnulz úhradá sa uskutočni mesačne k _{, v m€sjxci,

Iv.'f€chnicry stav nebytového pIiesaoru
7mluvné stían! sl dohodij. žc v Zli_vs]e § 5 ods ] záko a č. t ] 6/ 1990 Zb, prenajimate|. odovzdá nájomcovi

nebf-tové prie§to§' \' steve SpósobiIom na bežnó uživanie, pdčom práce rraviac požadorané vzhl'adon na oharakter
budúcej prevádzkovej činnosti nájonrcu prelajimatcl' za odplatu v-ykoná r,rrámci svojich technických a kapacimých
možnosd. opřary a úpravy účeloyej povahy a drobné oprar1 v prenajatom neb},torom prieslore znása náionlca na
flastne náklady, stavebné úpťa\,y ú€.je nájomca opláYnený vykonať bez piso'rného súhJasrr prenajímatel'a a
prislušného stal,ebného irradu,

v, poi§tcnie
], Prenajimaa§l'sa Za!iizuje zabezpečovať udtžiavanie pod§taty objekfu ako jeho spíáVca,
2, Nájomca §a zavžDuje poistiť svoj majetok na vlastné náklady,

vl. Práva á povinno§ti zmluÝnýah sřáí
l , Ná.jomca nemóže zrnenit' dohodnury- účel rávarria bez pisoturého súl asu prenajímatel'a,
2, Nájon)ce nemóže vykoná\,ať stavebné úpravy bez písomrého súhlasu pronajirnaleťa,
3 Nájomcaj€ povinni Llhtádzať všetky náklady spoiené s ob\Yklým udůiavanim neb}to\,]i,ch priesloro!



1.

8

9,

i0,

\ájomca je po\imý bez zb}točného odkladu ozlánit' potíebu oprá\., ktoré má plenajímatel' uíobiť a ilnožniť
§ koltanie íchto a iných neq,hnutných oprát,, ilal nájomca zodporedá za škodq ktoťá nesplnenim
povinnosť vznikla,
Nájomca je poviruť, do 30 minút od DŤoanmenja prenajínratelbm o vmiku haváíie Y objekte umožnit'
prenajimatel'ovi pristup k dóležifým záriadeniam objellu (k rozvodom pl}nu. el§kfiine a pod,),
Nájomca zodpovedá v plnom rozsáiu za pronpožianru ochíanu prenajatého píi€sto r a zavžu]e sa přl)d
začatim prer,ádz§, rl konať všetl}. pobebné opat enia na zabránenie vzniku požlaru. resp. inej havárie,
\ájomcaje oprávnený prenechat' n eb! tový priestor alebo _ieho časť na určiry čas do píenájmu len so súhlason
píellaiímat§La.
Ak nájomoa bez slojho zavinenia nróže užíl ať nebytovi, prie§tor len obmcdzene. má nkok na pomernú zlavu
z ná.jonrrrého.

Nájomca bude využívat' na osobnú hygienu zariadenia nachádzajúce sa v administ.ativnej budove
Futbalového štadióna,
Píena.jímatef Je povirmÝ odolzdať nebyto\ý priestor nájomco\,,i v §tave spósobilom na doho\oťené a]ebo
ob\yklé užíValrie, v tomlo sta\'e ho na svoje náklad_v udržavať a zabezpečo\.at' nadl)e pllenie služieb. L1oÝch
posk}tovani9 je s užívanim n§b}tových pliestorov.

ll, Prenajímateí je povjnný Zdržať sa akélrokofvek kona ia ktoqim by rušil nájomcu pn rtžítan1 nebyto\,ého
pdesloiu

YlI. skončenic nájmu
], Nájom nebýového priesloru zarriliá :

a) dohodou
b) výpoveďo,r v.jednomesaónej výpovcdne.j lehote

2, \' pripade skoněenia nájmu je uijomca polinný \1átiť neb}.to\.i priesto( v sta\e v akom ho pre\'zal. s
prihliadnutim a ob\}k]é opotreben;e

Ylll. záv€ř€čné u§íanoveni€
l, Zmlu1 e sírany lnóže meniť obsah tejio Z,nrlur_v_ prjpadne prijimat' dodatky k tejao Zmluve len pisoiŤne po

! zájollme.j dohode.
2. Zmluvn é s§any přeh lasujú, že zm] uvu si pťečitali. súhla§ia sjej obsalton ana znak súhlasuju podpisujú,
3 Zmluvabola lrylrotovená,!,4 exelDplárocl\ z ktoďch dva obdlži prenajimatel'a dvá na1Llmca

'1 Zmlur a nadobúda plat osť dilom podpjsu oboch zm]uÝných st{án,

V Spišskei No,"ej vsi dňa 28.2,20l4

prenajímat€l':
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