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zmluva o píenájme n€bytov,ých priestorov

Zmluva č,zmluvné §trány:

Prenajímateť:
sTEz-spřáva teIovýciovných zariadení
sídlo: Za Hornádom 15
Mesto: spišská Nová Ves
lčo|35514o35
Bankové spojeniej Prima banka,
zastúpéná: Ján MaBdoško
(d'alej len ako,,nájomca"),

a

bola zverejnená dňa: '..1 ...: . -.: l .

r nadobúda účjnnost' aňam: .,,],,(,,,,Í,,,u"P /9

a,5, pob, spišská NoVá Ves 3478319006/5600

Nájomaa:
Názov spoločno5ti : KAURl,s.r.o.
5ídlo: Fabiniho 23,
Mesto | 05201spišská Nová Ves
lčo: 45323104
8ankové spojenie: Tatra banka, a,§, pob,spišská NoVá Ves 2921835095/11oo
zastúpená; ondtej Polomský. konater
5poločnosťje 2apísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice l. Vložka číslo: 24855/V
(d'alej len ako ,,prenajímatel")
uzatvárajú dnešného dňá podla ustanovenia § 3 zákona č, 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebyto\^/ch
priestorov v znení n€skoíších predpisov a podl'a zákona č. 40/7964 Zb. občiansky zákonník V znení
neskorších predpisov túto zmluVu o nájme neb}to\,\ich priestorov s nasledovným obsáhom:

č1.1.

Predmet nájmu
1) Prenajímateť přenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory - obČerstvenie Hokejka o

uýmere 70 m2 podlahovej plochy, na.hádzajúcu 5a v hoteli Šport, ul.t. Vansovej č.1o, {pri zimnom
Štad'óne), súpis. č. 2171VYbudovaný na parcelách č. KN 5094, V k. ú, spišská NoVá Ves p3r., č. 123l12,

2) List Vlastnictva tvo.í prílohu č, 1 tejto zmluvy- Predmet nájmu je bližšie Zobr32ený v situačnom nákrese,
kton/ tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, ákojej neoddeíitetná súčasť,

č1.1l.
tičelnálmu

1) Nájomca je opráVnený užívať neb}tové pri€story uvedené v čl, l,, boa 1 tejto zmluvy V súlade so
všeobecne záVáznými práVnymi predpismi, a to pre svoju podnikatelskú činnosť v súlade s predmetom
činnosti uvedenom v obchodnom registri, hlaVne za Účelom predaja občerstvenia pre Verejnosť.

č1.1ll_

1) Nájomná 2m,uva sa uzatvára na dobu n€určir?i|iJÍfl1", * ,,..roro

2) odovzdanie a píevzati€ predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou prehliadkou prie.torov. o odovzdaní
a prevzatí predmetu nájmu do užíVania nájomcovi Vyhotovi prenajímater odovzdávací protokol, ktorý
podpíšu obe zmluvné strany, prípadné nedostatky predmetu náJrnu obsiehnuté v tomto protokoIe, budú
odstránené V dohodnutej lehoté.



a) ak nájomca uživa nebytové priestory V rozpore s touto zmluvou,
b) ak nájomce o Viac ako 30 dní mešká s platenim nájoraného,
c) ak nájomca prenechá nebytoui p riestor alebo jeho ča5ť do podnájmu bez súhlasu prenajímateřa.

4) Nájomca móže vsúlade 5 § 9 odst. 2 zákona č_ 116/1996 Zb, v platnom znení túto zmluvu písomne
vypovedať pred uplynutím Času len z Ýchto dÓVodov:
a) ak nájomca stratí spósobilosť prevádzkovať činnost, na ktorú si nebytové priestory najal,
b) ak sa nebytovó priestory stanú bez zavinenia nájomcu nespósobilé na dohovorene užlvanle,
c) prenajímater hrubo poíušuje ustanovenia téjto zmluW.

4) Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mésiaaa po
doručení výpovede a uplynie posaedný deň príslušného kalendárneho mesiaca, Výpoveď musí mať
písomnú formu, musí vnej byt uvedený dóvod v,ipovede a musi byť do.Učená druhej strane, inak je
nepIatná.

čl. Vlll.
záveíečné ustanovenia

1) Zmluvné strany móžU meni{ alebo doplnit obsah tejto zmluvY Ien foímou písomných dodatkov na
základe dohody zmluVných strán,

2} PráVne Vztahy Výslovne neupravené V tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami občian5keho
zákonníka, zákonom č. 116/19990 Zb, o nájme a podnájme nebytových pri€storov V znení neskorších
predpisov, ako aj platnými práVnymi predpismi majúcimi Vztah k predmetu a účelu tejto zmluvy,

Zmluvné strany Vyhlasujú, že 5i túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpísali.

V spišskei NoveiV5i dňa 30.5.2014

F.biniho 23
o52 01 šr**á Nryá V§6

čo:l v02295}567

3)

STEZ spišská NoVá Ves, Ján Magdoško
prenajímaieI

*.",l,,.a.., 
1ty'ret 
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