
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
uzatvorená v zmysle zákona č.776/7990 zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

a Zásad prenájmu nebytových priestorov Mesta spišská Nová Ves

medzi Zmluva č, ; !]/:,,:l:k .,.
L sTEz - spíava telowchovnych zaíladenl L^l^ _.,^__|___1 jl_. 4 y 1* /'
Za Hornádom 15, 052 01 spišská Nová Ves bola zverejnená dňa: ,,,.,,,,:,,,,,,,,,,,,:,,,,,1,,,..,,,

v zastúpení : Ján Magdoško _ řiaditersTEz
lčo : 35514035 a nadobúria účinnost' anam: ?:.l: U_/|/
Bankové spojenie : Prima banka slovensko, a.5.spišská Nová Ves
čís.účtu:3478310001/5600
(prenajímate0

2. Marián Komár
Letná 3169/82,052 01spišská NoVá Ves
lčo : 47 062 681
(nájom€a)

l. Predmét zmluvY
1, prenajímatel prenecháva nájomcovi vsúlade so zásadami prenájmu n€bytouích priéstorov Mesta

spišská NoVá Ves do užívania priestory nachádzajúce sa v areáli letného kúpaliska, za Hornádom t3,
spišská Nová Ves - buíet o ploche 17,26 m2.

ll. účel a doba nájmu
1. Nájomca bude neb}tové priestory užívať ze účelom podávania občerstvenia pre verejnosť - zmrzlinu,

nealkoholické nápoje a cukrovinkV počas letnej sezóny na letnom kúpali5ku v spišskej Novej Vsi.
2. Nájom nebytových priesto.ov sa užatvára na dobu u.čitú od 7,6.2014 do7.9_2oI4,

lll. Náiomné
1, ZmlUvné strcny sa dohodli na v\rške nájomného:

a) ročné nájomné za m2 1go,23 €

b) plocha 17,26 m2

c) denné nájomné 190,23 € x 17,26 m2 = 9 €
365 dní

d} elektri€ká energia podía skutočnei spotléby

e) odber pitnej vody - paušál l€
Denné nóiomné bez elekl ckel eieqie : 10 € s DPH

1, celková !"l,šká nájomného a5lužieb spojených s nájmom bude stanovená mesačne na 2áklade faktúry
podťa p.evádzkovaných dní ipodťa predloženého dokladu o počte predajných dní a odbere
elektr.€neryie oVereného vedúcim íetného kúpaliska),

2, Vcene nájmu je 2áh.nuhi prístup k so.iálnym zariadeniam, odvoz 5metí a poskytnutie jednej šatňovej
skrinky na prezlečénie na letnom kúpalisktr. odber pitnej vodyje napojený na Verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu.

lv. poistenie
1. Nájomca je povinný zabezpečiť siochranu sÝo.jho majetku ajjeho poistenie na vlastné náklady,



L

v. Práva a poviínosti rmluvnýah §taán
1. Nájomca nemóže Zmeniť dohodnutí účel užívania bez predchádzajúceho písomného súhlasu

prenajímate[a,

2. Nájomca zodpovedá Za Zabezpečenie prenajatého priestoru vsúlade s platnými predpismi Úradu
verejného zdravotníďVa 5R.

3. Nájomca sa zavázujé pred žáčatim prevádzky Wkonať Všetky pot.ebhé opatrénia na žábránenie VžnikU
poŽiaru, resp. inej havárie,

4. Nájomca nieje op.ávnený prenechať priestor alebojeho ča5ť do podnájmu tretej osobe.
5, Prenaj ímatel je povin ný zdržať 5a a kéhokolvek kona nia, ktoním by ru šil nájomcu pri úž íva n í přiestolu.
6. Nájomca zodpov€dá za zabezpečenie ochrany pred požiarmi, za plnenie úloh ochrany pred požiarmi, !a

dodržiaVanie prislušných právnYch predpisov oochrane pred požiarmi V prenajati,ch priestoroch

vzmysleustanovení§4písm,a,b,.,d,e,f,g,h,i,k,l.n,opq,§spísm,a,b,c,d,e,f,h,i,j,§6ods.2,§
7, § 9 ods. 2, zákona NR sR č.314/2001 Z.z. v znení neskorŠÍch predpisov o o€hrane pred požia.mi a vyh|.

MV sR č, 121/2002 Z.z. V znení ne§koíších predpisov o požialnej prevencii.

7, Nájomca zodpovedá za zabezpéČenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za dodřžiavanié
príslušných práVnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti aochrany zdravia pri

práci, hygienických predpisov v prenájab/ch priestoroch V zmysle ustanovení § 5, 6,7,8,9 zákona NR sR

č. 1,2412006 z.z. ý znení neskorŠÍch predpisov o beu pečnosti zdíevie pri práci a o zmen€ a dopln€ní
niéktonich zákonov a zákoná NR sR č. 355/2007 z.Z. v zneni neskorŠÍch pledpisov o ochrane, podpore

a rozvoji Verejného zdrevia a o zmene a doplnení niektonl,ch zákonov,

8, Nájomca píiestoru vykonal obhliadku prenajatého priestoru a VYhlósuje, že prenajatý priestor je

vyhovujúci pre jeho zámer a priestor V tomto stave píeberá do nájmu,

vl, skoBčenie nájmu
1, Nájom priestoru zaniká :

a) dohodou
b} \rýpovedbu v jednomesačnej výpovednej lehote

2. V prípade skončenia nájmu je nájomca odovzdať p renajímatelovi p riestor v stave v akom ho p.evzBl.
3. Prenajímater móže kedykotvek odstúpiť od zmluvY, ak nájomca napriek výstrahe (ústnej alebo

pisomnei) užíVa píenajaté priestory takÝm spósobom, že píenajínratelovi vzniká škoda, alebo mu hro2í

značná škoda,

vll. záveíečné ustanov€nie

1. Ákékorvek zmeny tejto Zmtuvy je možné íobiť len formou číslovaných pisomných dodatkov podpísaný€h

oboma zmluVnými stranami.
2. Vo Veciach neupaavených touto zmluvou sa Zmluvný Vzťah spravuje prislušnými u§tanoveniami právnych

predpisoV.

3. zmluva ie vYhotovená V4 rovnopisoch, Z ktonich dve \ryhotovenia sú určené pre prenajinateťa a dve pre

nájomcu.
4. zmluvné strany ,"yhlasujú, že si túto zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah

tejto zmluW zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpisali.

5. Zmluva o nájme nebYto\^ich priestorov nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán,

V spišskej Novej Vsidňa 4.6,2014

l

prenajímatel'i nájomca:


