
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
uzatvorená v zmysle § 3 Zák. č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
1.PRENAJÍMATEĽ: 
   Správa telovýchovných zariadení 
   Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves 052 01 
   V zastúpení Jánom Magdoškom, riaditeľom 
   Bankové spojenie:   PRIMA banka, a.s.  Spišská Nová Ves 
   IBAN : SK75 5600 0000 0034 7831 0001 
   IČO:  355 14 035 
   DIČ DPH:  SK2020504398 
   (ďalej ako prenajímateľ) 
 
2.NÁJOMCA: 
   SPIŠ–VIEW–TRADING, spol. s r.o.                                                      
   Starosaská 15, Spišská Nová Ves 052 01 
   V zastúpení Ing. arch. Máriou Kleinovou, konateľkou  
   Zapísane v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. vložka číslo 1432/V 
   Bankové spojenie:    PRIMA banka, a.s.  Spišská Nová Ves 
   Číslo účtu: 750 934 8001/5600 
   IČO / DIČ DPH:  316 523 87 / SK2020502847 
   (ďalej ako nájomca) 

 Čl. I. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa okolo a v Zimnom štadióne 
o celkovej výmere 2200 m², (vnútorná plocha Zimného štadióna, prístupové komunikácie vrátane chodby a 
sociálnych zariadení, parkovisko vedľa a pred Zimným štadiónom a priľahlé spevnené a ostatné plochy. 

2. Prenajímateľ vyhlasuje, že je poverený mestom Spišská  Nová Ves prevádzkovať a spravovať priestory, ktoré sú 
predmetom nájmu. 

Čl.  II. 
ÚČEL NÁJMU 

1. Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté priestory bude využívať na dohodnutý účel, t.j. na realizáciu výstavy 
SPIŠ*EXPO 2016, 61. ročník celoslovenskej kontraktačno-predajnej výstavy s medzinárodnou účasťou 
v dňoch 14. - 17. 7. 2016 a v dohodnutom rozsahu. 

2.  
Čl.  III. 

DOBA NÁJMU 
1. Nájom nebytových priestorov uzatvára na dobu určitú v trvaní od 11. 07. 2016 do 18. 07. 2016. 
2. Deň začatia skutočného užívania podľa Čl. III., bod 1 sa uvedie v zápisnici o odovzdávaní prevzatí nebytových 

priestorov. Táto zápisnica tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a nájomca sa zaväzuje, že priestor na ľadovej 
ploche bude voľný dňa 18.07. 2015 o 12.00 hod..   

 
Čl.  IV. 

NÁJOMNÉ 
1. Výška za prenájom v rozsahu I.1. sa stanovuje na základe dohody medzi zmluvnými stranami v čiastke 4.481,18 €  s 

DPH   ( štyriisíc štyristoosemdesiatjeden eur, osemnásť centov), z ktorých 2481,18 € s DPH uhradí spoločnosť SPIŠ–
VIEW–TRADING, spol. s r.o. na účet prenajímateľa  a ďalších 2 000 €  s DPH   zabezpečí nájomca ako príjem od 
spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.   za reklamu a propagáciu na zimnom štaidóne počas tejto výstavy.  
 



2. Nájomné je splatné :  
a) 1 500 € do 19.7.2016; 981,18 € do 31.8.2016  
b) 2 000 € do 31.8.2016 

3. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa.  

4. Ak sa nájomca dostane do omeškania s platením faktúry, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú 

poku vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania s platením faktúry. 
 

Čl. V. 
ÚHRADA SLUŽIEB SPOJENÝCH S NÁJMOM 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že služby budú spojené s užívaním nebytových priestorov, stropné osvetlenie, 
ozvučenie, vrátane všetkých energií ZŠ budú súčasťou ceny za prenajatú plochu. 

2. Nájomca sa zaväzuje pred začiatkom výstavy, na svoje náklady zabezpečiť revíziu dočasného elektrického systému 
na výstavnej ploche. 

3. Prenajímateľ a nájomca poverí jedného pracovníka z každej strany, ktorých náplňou bude stála služba a servis na 
zabezpečenie nerušeného chodu prevádzky počas trvania výstavy 

 
Čl. VI. 

POISTENIE 
1. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať udržiavanie funkčnosti objektov a akcieschopnosť hadicových zariadení ako 

jeho správca a tiež uhrádzať poistenie, v ktorom sa nachádza nebytový priestor, a to v rozsahu poistnej zmluvy 
uzatvorenej prenajímateľom. 

2. Poistenie, alt. ochranu nad uvedený rozsah, t.j. vystavovaného majetku, a pod. zabezpečí nájomca na vlastné 
náklady. 

Čl. VII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť a umožniť 
vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto 
povinnosti vznikla. 

2. Nájomca je povinný do 30 min. od vyrozumenia prenajímateľom o vzniku havárie v objektoch, umožniť 
prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu ( k rozvodom plynu, vody, odpadu, elektriny a pod. ) 

3. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatého priestoru a zaväzuje sa pred začatím 
prevádzky vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie. 

4. Nájomca sa zaväzuje nezasahovať do betónovej plochy ZŠ, ani ostatných plôch objektu a v prípade poškodenia sa 
zaväzuje vzniklé poškodenie odstrániť na svoje náklady. 

5. Prenajímateľ má právo neumožniť vstup nájomcovi do priestorov uvedených v Čl.I.bod 1 v prípade, že nájomca 
nedodrží splatnosť úhrady podľa čl. IV.ods.2. a).  

6. Prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, v tom 
stave ho na svoje náklady udržiavať. 

Čl. VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len písomne po 
vzájomnej dohode. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 
3. Zmluva bola vyhotovená v  3 exemplároch, z ktorých 2 obdrží prenajímateľ a 1 nájomca. 
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a podľa § 

47a zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle STEZ 
 
V Spišskej Novej Vsi, 06.07.2016 
 
 
...........................................................                                                                     ............................................................ 
                  prenajímateľ                                                                                                           nájomca 


