
medzi

1. STEZ - spráVa teloMi,chovných žariadeni
za Hornádom 15,052 01spišská Nová Ves
V z3stúpení: Ján Magdoško riaditerSTEZ
lčo:35514035
Bankové spojenie : Prima banka slovensko, a.5. spišská Nová Ves
čis.účtu:3478310oo1/56oo
(prenajímate0

2, Robert GaValier
Štúrovo náb.ežie 2492l1o, o52 01spišská Nová Ves
lco | 33 052 484
inájomcai

b)plocha

c) dénné nájomné

d) elékrická energia podra skutočnej spotreby

e) odber pitnej Vody - paušál 1€

1. Prenajímateť píenecháVa 
"rj"r..", " 

l;",JťT;'Jlluo?., o."nr,*u nebyto\^ich priestorov Mesta
spišská Nová Ves do užíVania priestory nachádzajúce sa v areáli Letného kjpalis*a, Za Hornádom 13,
spišská NoVá Ves - bufet o ploche 17,26 m2.

ll. účel a doba nájínu
1, Nájomca bude nebytové pri€story užíVať z3 účejom podáVania občerstvenia pre ve.ejnosť - zemiakové

lupienky (špiráty), ladovú drt, cukrovú vatu a cL]krovinky počas letnej se;ónv na letnom kúpalisku
V spišskej Novej Vsí.

2, Nájom neb!,tových priestolov sa uzatvára na dobu určitú od 7,6.2014 do.t.g.2ol4.

l ll. Nájomné
1, zmluvné strany sa dohodli na \^/ške nájorílného :

a} ročné nájomné zá ín2 Bo,23 €

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
uzafuorená v zmysle zákona č.11617ggozb. o nájme a podnájme nebyto4rch prl€storov

a Zásad prenájmu nebytových píiestoíov Mesta spišská Nová Ves

,)
Zmluvač,: ?+/Ma/ +*J-. . . ..i
bola zverejnená dňa:

ju, í,.ll..l"?......,,...

e naíJObú,ja i]činnosi' lrnm: ?..!... !_:.fu .!t

lJ ,26 m2

190,23€ x 17,26m2 : 9€
365 dní

Denné nójomné bezeleftickei eneryie: 70€ s DPH

1. celková výška nájomného eslužieb spojenÝch snájmom bude stanovená mesačne na základe fakúrypodra prevádzkovaných dni {podra predloženého dokladu o počte predajných dní a odbere
elektr.ene18ie overeného vedúcim letného kúpaliska),

2, V cene nájmU je zahrnuh/ pristup k sociálnym zariadeniam, odvoz smetí a posk!.tnutie jednej šatňovej
skrinky na prezIečenie na letnom kúpalisku. odber pitnej Vody.je napojeny na verelný voaovoa a vere;nj
kanalizáciu

1, Nájomca je povinný žabezpečit siochranU 9v!Í3'j'ji1l", 
",,"n. o"istenie na Vlastné náklady.



V. Píáva a povinno§ti zmluvnÝch strán
1. Nájomca nemóže zmeniť dohodnubý účel užívania bez predchádzajúceho písonrného súhlasu

prenajímateťa,

2, Nájomca aodpovedá za zábezpečenie prenajatého priestoru vsúlade s platnými predplsmi Úladu
verejného ?dravotníďVa sR,

3, Nájomcá sa zavázuje pred začatim prevádzky vykonať VŠetky potrebné opatrenia na zabránenie Vzniku
požiaru, resp. inej havárie.

4, Nájomca nieje oprávnený prenechať priestor alebo jeho čast do podnájmu tfetej osobe,
5, prenajímatelje povinný zdržať sa akéhokolvek konania, ktor'ým by rušil nájomcu pri užívani priestoru.

6. Nájomca zodpovedá za zaberpečenie ochrany pred požiarmi, Za plnenie úloh ochrany pred požiaími, za
dodržiavanie príslušných práVnych predpisov oo€hrane píed požiarmi vprenajatýah priestoroah

vzmysleustanov€nÍ§4písm,a,b,c,d,e,f,g,h,i,k.l,n,opq,§5písm.a,b,c,d,e,f,h,i,j,§6ods.2,§
7, § 9 ods, 2, 2ákona NR sR č,314/2001 z,z. v 2neni neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi a lyhl.
MVsR č. 121/2002 Z,z, V zneníneskorších predpisov o požiarnej prevencii,

7, Nájomca zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za dodržiavanie
príslUšných práVnYch píedpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeČnosti a o€hrany zdravia pri
práci, hygienických predpisov V prenaja§hh p.iestoroch v zmysle ustanoveni § 5, 6, 7, 8, 9 zákona NR sR
č. 124/2006 Z.z. v lnerli neskorších predpisov o bezpečnosti zdíavia pri práci aozínene adoplneflí
niektoďch zákonov a zákona NR sR č.35512007 z,z, v znení neskoršich predpisov o ochrane, podpole
a rozvojiVerejného zdravia a o zmene a doplneni niektor\ich zákonov-

8. Nájomca priestoru vYkonal obhliadku prenajatého píiestoru a !ryhlasuje, že prenajatý priestoí j€
Whovujúci pre jeho zámer a priestor v tomto stave preberá do nájmu.

Yl. skončenie nájmu
1. Náiom priestoru Zaniká i

a) dohodoU
b)V,ípovedbu V jednomesačnej r^ipovednej lehote

2, V prípade skončenia nájmu je nájom€a odovzdať prenajímatelovi priestor V stave V akom ho prewa' .

3, Prenajímater móže kedvkorvek odstúpiť od zmluw, ak nájomca napriek vÝstrahe (ústnej álebo
pisomnej) uživa plenajaté priestory takým spósobom, žé prenaiímaterovi vzniká škoda, alebo mtr hrozí
značná škoda.

vll. záverečné ustanovenie
1, Akékolvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných pisomných dodatkov podpisaných

obcn]a zmlUvnými střanami,
2. Vo veciach neupravených touto Zňluvou sa zmIuvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnYch

prédpisoV.
3, Zmluva je \yhotovená v4 íovnopisoch, z kton/ch dve vyhotovenia sú určené pre plenajímatefa a dve pre

nájomcu.
4. zmluvné strany Vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu poro2umeli a na znak toho, že obsah

tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej Vóli, ju podpísali.

5, zmluva o nájme nebytov]ich pliestorov nadobúda platnost dňom podpisu oboch zmluvných §trán.

V spišskej Novej Vsidňa 27.5.2014

přenaiímater: nájomca :


