
ZMLUVA
o nájme nebytových pľiestoľov

uzavretá podľa zákonač,.116/1990 Z.z. o nájme a pođnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany

Pľenajímateľ: Obec Miloslavov
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
7,?sttlpená starostom Milanom B aďanským
ICO:00304948
DIČ:2020662182
Bankové spojenie: Pľima banka, a.s' Bratislava
Císlo účtu: 1877 40600l 15600
IBAN: SK37 5600 0000 00IB 7740 6001

(ďalej len ,, prenajímateľ")

Nájomca: Martĺna Opatová
Kvetoslavov 988
930 4I Kvetoslavov

( ďalej len ,' nájomca")

Čl.I
PREDMET ZMLUVY

2. Účelom n jmu je poskýovanie priestoru na kruŽok Aikido v určený čas, tj. v stredu v
čase od 17:30 hod. do 19:00 hod.

Premetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán, v zmysle ktoľej prenajímateľ
pľenecháva predmet nájmu uvedený v čl. II ods. 1 tejto zmluvy nájomcóvi na dočasné
uŽívanie a nájomca sa zavazuje za užívanie predmótu nájmu plätiľ prenajímateľovi
nájomné vo výške azapodmienok uvedených v ol. ry tejto zmluvy.

čl. n
PREDMEľ ł ÚČnl NÁJMU

1. Predmetom nájmu je nebytový priestor _ sála v kultúľnom dome so súpisným číslom 243'
postavenej na parcele v katastrálnom území obce Miloslavov, obec Miloslávov, okľes
Senec, vedenej katastrálnym odboľom okresného uradu Senec na LV č.440.



čl. rn
DoBA ľÁľľru

l. Zm|uvasauzatvárana dobu určitrĺ od 08.11.2017 do 30.06.2018

2. Zmluva sa končí:
2.I uplynutím doby podľa Čt. n uoa t2.2 dohodou zmluvných strán
2.3. výpoveďou.

Pľenajímateľ môŽe vypovedať zmluvu ak:
3' l ' nájomca neuhľadí nájomné za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch
3 ? nájomca využívaposkýnuté pľiestory u ľozpoi" účelom tejto;lu'3.3 nájomca prenechá pľenajaté priestory alebo ich časť tretej ósobe beź

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa
3.4. nájomca poruší svoje povinnosti podľá tejtő Zmhvy

J

4. Nájomca môže vypovedať zmluvu ak:
4'l predmet nájmu bol odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnutý účel,4'2 predmet nájmu sabęz zavinęnianájomcu stal nespôsobilým na ďalšie užívanię

podľa tejto Zmluvy.

5' Výpovedná lehota tejto Zmluvy sú dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 'tán". 

Í

6' Nájomca je povinný pri ukončení nájmu odovzdať pľenajímateľovi nebytové priestory
v stave v akom ich prevzal s prihliadnutím na ouvy[le opotľebenie.

Čl. ľ
NÁJoMNn ł sľÔsoB ÚHRADY

l' Výška nájomného bola zmluvnými stranami dohodnutá v sume 4,00 EUR na hodinu
na zźů<lade platného cenníka schváleného uznesení m č,. 72 oZ zo dňa 15.06.2017 'V nájomnom sú zahrnuté.úhľady zaslužby spojené s pľenájmom (voda, elektrina,
výv oz odpadu, upratovanie).

2' Nájomca je povinný u\tádzať nájomné zaptenajatú nehnutel'nosť na zák|adezmluvy
vŽdy do 15.dňa v nasledujúcom mesiaci a plaiuu za december do 20.t2.20t7
banko'r'ým prevodom na účet prenajímateľa iBAN: SK37 5600 0000 0018 7740600l,
ktoý je uvedený aj v záhlaví tejto zmluvy. Ako VS je potrebné wádzať mesiac a rok
a do poznámky uviesť meno anázov kruŽku.

3' Za omeškanie s platením nájomného si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo
výške 0,05yo zakaždý deň omeškaniazdlžnej sumy.

Čl. v



PRÁvA A PoVINNosTI ZMLUvNÝcu sľnÁľ
1. Pľenajímatel':

1' 1. má prednostné pľávo na usporiadanie vlastných akcií v sále obecného úradu
a má povinnosť o tom vopľed informovať nájomcu pokiaľ sa akcie konajú
v čase, kedy prebieha cvičenię.

!? obec nezodpovedá zaprípadné urazy,ktoľé sa stanú pri aktivitách
1'3' prenajímateľ nezodpovedá zapoškodenie alebo odcudzenie uskladnených

pomôcok na cvičenie

2. Nájomca:

2.l. je povinný yžíuať prenajaté priestoľy len na dohodnutý účel nájmu
2'2' povinný đodržiavať platné predpisy o požiaľnej ochľńe a pľedpĺsy

o bezpečnosti a ochľane zdraviapľi pnĺci, ako áj ochranu vybavenia
prenajatých nebytových pľiestorov a veci pľed poškodeníma odcudzením

2'3. zodpovedá zato, že v priestoroch kultúrneho dômu sa nebudú nachádzat, osoby
bez spľievodu nájomcu

2'4. nie je opnĺvnený dat'prenajaté nebytové pľiestory alebo ich časť do podnájmu
2.5. möže lepit'plagáty len na plochy na to určené
2.6' je povinný šetriť energiami (elektrina, voda).

Čl. vI
zÁvnnľčNn UsTANovENIA

l ' Pre vzt'ahy neupravené v tejto Zmluve sa pouŽijú pľíslušné ustanoveni a zákona č,.
116/1990 Zb. o nájme apodnájme nebytových prieitorov azákona č. 40/1964 Zb.
občiansky zákonník.

2' Túto Zmluvu je moŽné menit' len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma
zmluvnými stranami.

3' Zmluvaje vyhotovená vdvoch vyhotoveniach, zktorých každá zo zmluvných stľán
dostane po jednom vyhotovení.

4' Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost,
deň nasledujúci pojej zverejnení.

5' Zmluvné strany podpisom tejto ZmhJvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili
s obsahom zmluvy, jej obsahu poľozumeli ana znak súhlasu s ňou ju slobodne
a vážne, určite a zrozltmitelhe, nie v tięsni a nle za nápadne nevýhodných podmienok
vlastnoručne podpísali.

V Miloslavove, dňa . ĺ.|,.p...*ł)-l.|..''.. V Miloslavove, dňa ...'ďľ:/ľ...ilL{,....'

Nájomca Prenajímatel'
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