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boIa zverejnená dňa: J:ř C.fu)
1._r^...

a nadobúda účinnosi' dňom:

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PR|ESTOROV
uzatYorená v zmysle § 3 zák. č.l16/í990 zb, o nájme a podnájme nebytových

priestorov

medzi zmIUvnými stranami

1.PRENAJiMATEl:
spráYa te|ovtichovných zariad6ní
za Hořnádom 15, spišská Nová Ve§ 052 01
V za§túpeni Jánom Magdoškom, riaditel'om

Bankové spojenÉ:
císlo účlU,
ičo]
Dlč:
(ďaloj ako prenajímatér)

2.NÁJoMcA:-šE§tew-rnqotHG, spol. s r,o.
starosaská í5, spiš§ká Nová Ve3 052 0l
V zastipení lng. ařch. Máíiou Kléinovou, konatoíkou
zapí§ane v obchodnom řégislri okre§ného súdu Košice l. vložka číslo ,t432^/

18 6 ;4/,

Bankové spo]ente

lóo / |č DPH]
(ďaloi ako náiomca}

PRlNrA banká, a,s. spišská Nová Ves
347 831 000115600
355 14 035
2020504398

PR|MA banka, a,s, spišská Nová Ves
750 934 8001/5600
316 523 87 l sK2o2o5a2a47

,*.o*.lr"ru*
Píen.jímaief prenecháVa nájomcovi do užívania nebyiové pneíory nachádzajúce sa okolo avzimnom šladióne
o celkovej Výmere 2200 m' (vnútomá plocha Zim.lého štadióna, pňstupové komunikácie vrálane chodby a sociálnych
zariád$í, parkoviskovedla a píedZimným šladiónom. píilahlé spevnené a ostalné plochy,
Prenejímatel Vyhlasujé, že je pov€íený meslom spišká Nová Ve§ prevádzkovať a §pÉvovať píiestory, kloré sú

ocer_|li^ru

Nájoínca sa_ zav€zuJe, že prcnájáÉ pneslory bude využíVať na dohodnutý účel, iJ, ná realizáciu \^istavy 47. sPtŠ
ExPo, sPlssKE VYSTAVNE TRHY 2011t v dňoch 17. - 20.07,2014 á v dohodnuloí. rožsahu

oori'iio,"u
Nájom nebytových píieslorov uzalválá na dobu uóitú v tlvaíí:

a} zimný štadión _ ťadová plocha, chodba, Wc a pňestory pled zimným štldiónom
od 11. 07 , 2014 do 22. 07 _ 2011.

Deň začetiá §kutočného uživenie podla čl, lll., bod l sá uvedie vzápisnici o odovzdáVaní píevzalí nebytových
priestorcV Táto zápisnice fuoíí neoddelilernú súčasť lejlo zmluvy a nájomca §a zava'zlje, že pňestor na ladovej
ploche bude vohy dňá 22.07. 2014 o 12,00 hod..

ruaLťrr,rNe

Výška zá prenájom V rozsahu l 1, §á slanovu]e na základe dohody rneúi zmluvnými sir;naíni v óaslk€ 4./t81,18 € s
DPH ( štyíilisícšvíi§1oosemde§ialjeden EUR, osemnásť cénlov)
Nájomnéje splahé na základe faklúry,



UHRADA SLUŽ|EB ŠiOJENÝCH S NAJMOM

Zmluvné §líany §a dohodli, ;e služby budú §pojené § uživanijm nebylových prie§torcV, sýopné osvellenie, ozvučenie,
Vnátane Všetkých eneígiiZŠ budú §úč3slbu c€ny za prcnajatú plochLr.
a) Nájomca sa zavližuje pred žačiatkom Výstaly, na §voje náklady zabezpečť revízju do&sného elektlického

systému na Výstavnej ploche,
b) Prenajímater a nájonrca poveríjedného pra€ovniká z káždej§lrany, ktoých náplňou bude s{ála služba a servis n.

zabezpečenie nerušeného chodu prcVádzky počas lNania výslavy

PolJÉNlE

1, Prengjímslel's3 zAv,ruje žáb€zpečovď udížiávanie fufi kmo§ti obj€klov a 8kdeschopno§ť hadrcových zadadení
ako jého správca a tiež í]hádzať poistenie, Y klo.orn sa nachádzá nébytový pnsstoí, ato v rozsehu poislne]
zmiuVy !záivorenej prenajiínalelom,

2. Poi§lenie, alt ochmnu nad uvedený rozsah, tj, Wstavovaného majeiku, apod, zab€zpeči nájomca na vlashé
náklady,

"*ouo ^.ou,r*o"Yl'žMLuvNÝcH 
.TRÁN

1. Nájomca je povinný bez,bytočného odkl9du oznámř po|rebu opráV, kloré má plenajimetel urobť aumožnn
vykonanie týchlo a iných nelyhnutných opráV, inak nájomc€ zodpovedá zá škodu, ktorá nesphenim lejto
povinnosti ýZn'kla.

2. Nájomca je povinný do 30 min, od vyrozuínenie prenejímateloín ovzniku havárie v objek{och, Umožnť
prena]ímakrovi plisiup k dólsživm zariadeni3m objekig ( k rozvodom plynu, vody, odpadu, eleklíiny e pod )

3. Nájomc€ zodpovedá V plnom íozsáh! 2a protipožiamu och€nu prenajatého priesioru a zavázuje sa p€d zacatim
pí€vádzly vykonal všel,ky potebné oparenia ná zab,ánenie vzniku poziaru, íesp lne] havaíie

4. Nájomca sá zavázuje neza§ahovať do belónove] plochy ZŠ ani ostatnych plóch ob]ekt! a v plipads poškodenia
sa zavázuje Vzniklé poškodenie odslrániť na svoje nák{ády

5, PrBnajimalel je povinný odovzdgť nebytový píiestor nájomcovi v §l,ave spasobilom na ob\,}klá uživanie, Vlom
stave ho na §Voie nákledy udržieveť

.^u.*uč^ Ji]lrorou.*,o

1 Zmluvné strany móžU meniť obsah |ejto zmluvy, príp.dne pnjimáť dodatky klejto.mluve len pí§omne po
!u ájomnej dohode,

2 Zm{uvné slrany píehlasljú, ž€ zmluvu sipíečíteli, §úhlá§já §jéjobsahom a na znák §úhlasu ju podpisu]ú.
3. Zmluvg bola Vyhotovená v 3 exemplároch, z klonicň 2 obdrží prenajímatel a 1 nájomca,
4 Zmluvá nadobúda plahosť dňom podpis! oboch zmluvných §trán,

V spišskej Novej Vsi, 25 6 2014

L


