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ZMLVVA
o nájme nebytových priestoľov

uzavretá podl'a zákona č.l l6ll 990 Z.z. o nájmě a poänájme nebytových pľiestorov v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany

Prenajímatel':

(d'alej ĺen ', pľenajímaĺel"')

( d'alej len ,, nújomcu")

Obec Miloslavov
Z3stúpená starostom Milanom Bad'anským
ICO: 00304948
D|Č:202066218Ż
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Bratislava
Císlo účtu; 1877 406001/5600
IBAN: SK37 5ó00 0000 00l8 7740 600l

Mĺriam Bellušová
Sídlo: Sklenáľova 12 82l09 Bľatislava
Koľešpondenčná adresa: Kúkol'ova 806,
900 42 Miloslavov
lČo: sossazsz

čl. l
PREDMET ZMLUVY

2

Premetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán, v zmysle ktorej pľenajímatel,
pľenecháva predmet nájmu uvedený v čl. II ods' 1 tejto zmluvy nájomcóví na dočasné
uŽívanie a nájomca sa zaväzuje za užívanie predmätu nejmu plátiť prenajímatel,ovi
nájomné vo výške a za podmienok uvedených v đl. ry tejto znlluvy.

Čl. ll
PREDMET A ÚČEL ľÁrľuu

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

ĺ]ee-l91 najmu je poskyovanie cvičenia - joga v určený čas, t'j. v utorok od 17:00 hod.
do 20:30 hod. pod vedením odborných cvičitel'ov.



CI. III
DOBA NÁJMU

l. Zmluva sa uzatváľa na dobu určitú od 01.09.2017 do 30.06.2018

2' Zmluva sa končí:
2.l uplynutím doby podl'a Čt. lIl boa l
2'Ż dohodou anluvných stľán
2.3. výpoved'ou.

3' Prenajímatel' môŽe vypovedat' zmluvu ak:
3.l. nájomca neuhradí nájomné za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch
3.2 nájomca vyuŽíva poskýnuté pľiestory v ľozpore účelom tejto zmluvy
3.3 nájomca prenechá pľenajaté priestory alebo ich čast'tretej osobe bez

predchádzajúceho písomného srihlasu prenajĺmatel'a
3.4' nájomca poruŠí svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy.

4. Nájomca môŽe vypovedat'zmluvu ak:
4.| prednret nájmu bol odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnutý účel,
4.Ż pľedmet nájmu sa bez zavinenia nájomcu stal nespôsobilým ira d'alšie uŽívanie

podl'a tejto Zmluvy.

5. Výpovedná lehota tejto Zmluvy sú dva mesiace a zaěina plynút' od prvého dňa
mesiaca nasleduiúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane'

6. Nájomca je povinný pri tlkončení nájmu odovzdat' prenajímatel'ovi nebytové priestoľy
v stave v akonr ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Čl lv
NÁJoMNÉ ł spÔsoB ÚHRADY

l. Výška nájonrného bola zmluvnýnri stranami dohodnutá v sume 4'00 EUR na hodinu
na základe platného cennĺka schváleného uznesenĺm č,' 7Ż oZ zo dňa 15'06.2017.

2. V nájomnom sú zahľnuté úhrady za sluŽby spojené s prenájnronr (voda, elektrina,
výv oz odpadu, upratovanie).

2. Nájomca je povinný uhľádzat'nájomné za prenajatú nehnutel'nost'na základe zmluvy
vŽdy do lS.dňa v nasleĺlujúcom mesĺaci a platbu za december do Ż0.l2,Ż0l7
bankovýnr prevodonr na účet prenajímateľa IBAN: SK37 5600 0000 00l8 7740 600l,
ktoý je uvedený aj v záhlaví tejto zmluvy. Ako VS je potrebné uvádzat' mesiac a rok
a do poznámky uviest' nleno a názov kľúŽku.

3. Za omeškanię s platenĺm nájonrrrého si zmluvné stľany dohodli znrluvnú pokutu vo
výške 0.05% zakaŽdý đeri omeškaníaz dlŽnej sumy.



cl. v
PRÁvA A PoVINNoSTI ZMLUvNÝcH sľnÁľ

Prenajínlatel':

l.1. nrá prednostné pľávo na usporiadanie vlastnýclr akcií v Kultúľnom dome a má

povinnosť o tom vopľed informovať nájomcu pokial' sa akcie konajú v čase,

kedy prebieha cvičenie.

Nájomca:

Ż.|. je povinný uŽĺvat' prelrajatć priestoľy len na dohodnutý ričel nájmu

2'Ż. zodpoveĺlá za prípadnć urazy' ktoľé sa stanú pri aktivitách
Ż.3. povilrný dodržiavat'platné predpisy o poŽiaľrrej ochrane a predpisy

o bezpečnosti a oclrrane zdravia pri pľáci, ako aj ochľanu vybavenia
prenajatých rrebytových priestorov a veci pred poškodenínr a odcudzením

2.4. zodpđvedá zaIo,ž.e v pľiestoroch kultúrneho domu sa nebudú nachádzat'osoby
bcz sprievodu nájomcu

Ż'5. nie jcoprávnený dat'pľenajaté nebytové priestory alebo ich čast'do podnájmu

2.6. môŽ.c lepit'plagáty len na ploclry na to uľčené

Ż.7. je povinný šetrit'eneľgiami (elektrina, voda)'

Čl. vl
zÁvnnnČxÉ usľłNovENIA

l. Pre vzt'ahy neupravcné v tejto Zmluve sa pouŽijú pľíslušné ustanovenia zákona č.

l16/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových pľiestorov azákona č,.40111964 Zb.

občiansky zákonník.
Ż. 'fúto Zmiuvu je moŽné nrenit' len pĺsomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma

zmluvnými stranami.
3. Zm|uva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých każdá zo zmluvných strán

dostane po jednonl vyhotovení.
4. Zmluva naclobúĺla pĺatnost' dňom podpisu obidvorrra znrluvrrýnri stľanami a účinnost'

deň nasledujúci po jej zverejnerrĺ.

5. Zmluvné stran1, poápisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili

s obsahom zrnluvy' jej obsahu porozunreli a na znak súlrlasu s ňou ju slobodne

avážne, urěite a zľozumitel'ne, nie v tiesni anie za nápadne nevýhodných podmienok

vlastnoručne podpísali.

V Miloslavove, dňa....'|.'Í..!',..?:.:Í:

Nájomca Pľenajímatel'

M.uan Bad'anský
śtarosta obce

2.

Miriam Bełlušová
I


