
ZMLUVA O NAJME NEBYTOVYCH PR|ESTOROV

uzatvorená v zmysle § 3 zákona č.116/1990 zb. o náime a podnájme nebytov,ých priestorov
v znení neskorŠÍch pr€dpí5ovmedzi 

znluuač,: ,......'1,/-.(.- / , !1" ., ,,,.,

1. sTEz - spřáva telov,ýchovných zariadení , ,

Za Holnádom 15,052 o] spišská Nova Ve5 bola zverejnena dna: "":3 "";""jí,_""""""",

vzastúpeni I jan Ma8doško, riaditersTEz ,,., ,,, o , ._,
tčo : :ss tqo3s ' nr0^Duda uclnnnsl dnom: ,,,,, ,,,,,,,,,, ,"-",,, 

''

tč optt : sK2o2o5o4398
Bankové spojenie i PRlMA BANKA sLoVENsKo, a.5., pobočka spišská Nová Ves
Čísloúčtu: 347s310001/560o
(prenajímatel)

2, stanislav zekucia
Pribjnova 1121l51, 053 11 smižany
tčo: 43 231 993
tč opt-t : 5K1o71673163

inájomca}

L Predmet Zmlu\T
Prenajímater prenecháVa nájomcovi do užívania nebwové p.iestory nachádzajúce §a

v píiestoroch: Športovejhaly o ploche:2o3 m2
a) buíet - 54,50 m2
b) sklad - 14.50 m2
c) Wc- 13 m2
d) stávková kancelá.ia - 47 m2
e) terasa pred športovou halou - 111 m2

|l. Účel a doba náimu
1. Nájomca bude nebwové priestory využívať za účeloml poskytovania občerstvenia. píevádzkovania

stávkovejkancelárie
2- Nájom neb}tov,/ch píiestorov sa užatvára na dobu neurčitú od 1.8,2014.

lll. Náiomné
1. Výška nájomného bola stanovená na základe dohody takto i

a) mesačné nájomné bufet : &,50m2 x28€ = 150,50 €
12

b) mesačné nájomné sklad: 74,50m2 x22,4o€ = 21,06€
72

c) mesačné nájomné Wc : 13,00m2 x8.40€ = 9,10€
72

d) mesačné nájomné stávková kanceiária : 4z)!2!z8_!g = 109,66 €
72



e) mesačné nájomné letná teíasa i !17m2 x 3,32€l72 mes, =30,70€
V mesiacoch jún aŽ august

f) platby za služby, ktoních poskytovanie ]e spojené s užívaním nebYtového priestoíu l
. Elektrická energia - náklady bude nájomca híadiť štvrťročne na základe ,,ryhotovenia

faktúry podl'a skutočného odberu do 25. dňa nasledujúceho mesiaca
- číslo e|ektromeru : 6130022, stav elektromeru k 1,8.2014 : kwh

. Vodné a stočné - stanovuje sa mesačný paušál 29,71 €

mesočné náiomné ý mesiacoch ionuár - mói, septembel - decembel 271,69 bez DPH, 926,03 € s DPH

mesqčné nóiomné v mesiqcoch iún qž ouaust 297,28 € bez DPH, 356,73 s DPH

2, Nájomca sa zavázuje platiť nájomné a služby spojené 5 nájmom 2a predmet nájmu mesačne na základe faktúry,
ktorú prenajimater predloží nájom€ovi najnesk6l do 15 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Nájomné je
splatné do posledného dňa prísIUšného kalendářneho mesiaca na úč€t paijímateťa.

3, Za deň úhrádY sa považuje deň pripisania úhrady nájomného na bankový účet prena]ímatel'a alebo deň
píevzatia hotovosti do pokladnice pr€najimatera,

čl. lV.
Práva a povinnost; prenaiímatel'a a nájomcu

1) Prenajímatel'je povinný|
a) odovzdať predmet nájmu uvedený v Čl, 1, bod 1 tejto Zmluvy v stave spósobilom na Uživanie na

dojednaný účel,
b) umožniť nájomcovi užíVat predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou zabezpečiť

mu plný a nerušený výkon práV spojených s nájmom,
c) zabezpečiť udržiavanie podstaty budovy a pozemkov,
d) riadne a Včas poskytovať nájomcovi služby, na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve,

2) Prenajimaterjeoprávnený:
ai Vykonať stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny týkajúce sa predmetu nájmu počas trvania

tejto ná]omnej zmluVy len so súhlasom nájomcu,
b) poverenými osobami Wkonávať kontrolu, či nájomca užíVa predmet nájmu riadnym 5pó5obom V

5úlade s ustanoveniami zmluvy a d'alšími práVnymia všeobecne záVáznými práVnymi predpismi, a
za týmto účelom je oprávnený Wžadovať prístup do prenajatých neb}tových priestorov, avšak
Vždy za prítomnosti nájomcu.

3) Píenajímater súhlasí, aby nájomca označil svojím obchodným menom nebytové priestory, a to pri
V§tupe do neb}tových priestorov, Umiestn€nie akýchkolvek označeni na fasádu nehnuterností,
v ktoíÝch sa nachádža predmet nájmu, 5a neumoióuje.

4) Nájomca je povinný:
a) užíVať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý účel Užívania je

možné len s písomným 5úhlasom prena]ímatel'a,
b) užívat predmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak, aby sa čo najviac znížila alebo úplne

zamedzila možno5ť ich poškodenia alebo zničenia,



3) Nájomca móže v súlade 5 § 9 odst. 2 zákona č. 176/1996 zb. V platnom zneni túto zmluvu písomie
Wpovedať pred uplynutím času len z tíchto dóvodov:
a) ak nájomca stratí spósobilo5ť prevádzkovať činno5ť, na ktorú si nebytové priestory najal,
b) ak §a nebytové priestory stanú bez zavinenia nájomcu nespósobilé na dohovorené uživanie,
c) píenajímater híUbo porušUje ustanovenia tejto zmlUVy.

Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plYnúí od prvého dňa na5ledujúceho kalendárneho mesiaca
po doručení V\ipovede a upIynie posledný deň píí5lušného kalendárneho mesiaca. Výpoved'musí mať
písomnú formu, musí V nej byt uvedenÝ dóvod \^ýpovede a musí bť doručená druhej strane, inak je

neplatná,

čl. Vl,
záverečné ustanovenia

1) zmluvné strany móžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvY len íormou písomných dodatkov na

základe dohody zmluVných stíán.

2) právne vzťahy \4islovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, zákonom č- 1l6h999o zb. o nájme a pod nájme nebytových priestorov v znení n e5korších
predpisov, ako aj platnými právnymi píedpismi majúcimi vzlah k predmetu a účelu tejto Zmlu!ry,

3) zmluvné stranV sa dohodli, že akákoťvek písomnosť adlesovaná druhej zm|uvnej 9trane Vzmysle ustanovéní
tejto zmluvy sa bude považovať za doručenú V deň jej skutočného prevzatia, v deň odopretia prevzatia, V deň
kedy sa Vráti žásielka odosielatelovi s poznámkou adresát neznámy, žásielka neprevzatá Vodbernej lehote,
adresát zomrel alebo ádresát nezastihnub/. odosielaterje povinný zaslať pisomnosi díuhej zmluvnej strane na

adresu uvedénú v záhlaví tejto zmlu!ry, Ak dójdé k zmeňe adlésy ktorejkofuek zmlLlvnei strany, je táto povinná
oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu sti,m, Že druhá zmluvná strana nenesie žiadnu
zodpovednosťza nesplnenie t€jto oznamovacej povinno§tidruhej zmluvnejstrany,

4) Zmluvné strany whlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmlUvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpísali.

5i Prenajímateť prehlasuje, že predmet prenájmu je zbavený právtretích osób.

6) Zmluva je Vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva obdíží prenajímater a dva nájomca,

7) Táto zmluva nadobúda platn05ť dňom jej podpisu oboma zmluvnÝmi stranami a účinnosť podra § 47a
od5,1 občianskeho zákonníka dňom nasledUjúcim po dnijej zverejnenia.

V spišskej NovejVsi d ňa z2.j .2a1,4

4)

prenaiímater:
Ján Ma8doško
riaditel sTEz
spišská Nová Ves

náiomca :

stanislav zekucia


