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T',ľILUVA
o nájme nebytových pľĺestoľov

'uzavretá podľa zźlkonač,.ll6ll990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni
neskorších predpisov

Zmluvné stľany:

Pľenajímateľ: Obec Miloslavov
Zastűp ená starostom Milanom BaďansĘm
lČo: ooloągłg
DIČ:2020662182
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Bratislava
Císlo účtu: 1877 406001/5600
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

a

(dhlej len ,, prenajímateľ")

Nájomca: Ing. Ľubica Pataráková
Alžbetin Dvor 900 42 Miloslavov

( d'alej len ,,

čll
PREDMET ZMLTIVY

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných stľán, v zmysle ktoľej prenajímateľ
prenecháva predmet nájmu uvedený v ěl. il ods. 1 tejto zmluvy nájomcovi na dočasné
uŽívanie a nájomca sa zav'ázuje za uživanie predmefu nájmu platiť prenajímatel'ovi
nájomné vo výške a za podmienok uvedených v ěl. IV tejto zmluvy.

člu
PREDMEľ ł ÚčBL ľÁĺnĺu

1. Pľedmetom nájmu je nebýový pľiestor - sála o vel'kosti 89 m2, ktorá sa nachádza
v budove obecného úradu so súpisn1im číslom l8l, postavenej na parcele reg. ,,C",
v katastľálnom území obce Miloslavov, obec Miloslavov, okľes Senec, vedenej
katastľálnym odborom okľesného úradu Senec na LV č).440.

2, Účelom nájmu je poskytovanie cvičenia - Pilates v uľčený čas, tj. v utoľok a štvľtok
od 19:00 hod. do 20:00 hod.



čl uI
DoBA ľÁľľĺu

1. Zmluva sauzatvára na dobu uľčĺtú od 11.09.2017 do 10.06.2018

2. Zm|uva sa končí:
2.1 uplynutím doby podľa Čl' ul bod 1

2.Ż dohodou zmluvných stľán
2.3. výpoveďou.

3. Prenajímatel'môŽe vypovedať zmluvu ak:
3.1. nájomca neuhradí nájomné za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch
3.2 nájomca vyuŽiva poskýnuté priestory v rozpore účelom tejto zmluvy
3.3 nájomca prenechá prenajaté priestory alebo ich časť tľetej osobe bez

pľedchádzajúceho písomného súhlasu pľenaj ímateľa
3.4. nájomca poruší svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.

4. Nájomca môže vypovedať zmluvu ak:
4.1 predmet nájmu bol odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnutý účel,
4.2 predmet nájmu sa bez zavinenianájomcu stal nespôsobilým na ďalšie uŽivanie

podl'a tejto zmluvy.

5. Výpovedná lehota tejto zmluvy sú dva mesiace a začina plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6. Nájomca je povinný pri ukončení nájmu odovzdať prenajímatel'ovi nebytové pńestory
v stavę v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Cl. ľ
ľÁĺoľĺľÉ ł spÔsoB ÚHRADY

1. Výška nájomného bola zmluvn;fłni stľanami dohodnutá v sume 4100 EUR na hodinu
ĺa základe platného cenníka schváleného uznesení m č,. 7 2 OZ zo dř.n l 5.06.2017 .

V nájomnom sú zahmuté úhľady za služby spojené s prenájmom (voda, elektrina,
výv oz odpadu, upratovanie).

2. Nájomca je povinný uhĺádzať nájomné zaprenajati nehnutel'nosť na základe zmluvy
vžđy do 15.dňa v nasledujúcom mesĺacĺ a platbu za decembeľ do 20.12,2017
bankovým pľevodom na účet pľenajímatel'a IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001,
ktoý je uvedený Ą v zźůllaví tejto zmluvy. Ako VS je potľebné uvádzať mesiac a rok
a do pozniĺmky uviesť meno anázov kľúžku.

3. Za omeškanie s platením nájomného si zmluvné stľany dohodli zmluvnú pokutu vo
výške 0,050Á zakažđý deň omeškaĺia z dlžnej srrmy.



člv
ľnÁvł A PovINNosTI zľĺr,uvľŕcn sľnÁľ

1. Prenajímatel':

1.1 . má prednostné právo na usporiadanie vlastných akcií v Kulfurnom dome a má
povinnosť o tom vopľed infoľmovať nájomcu pokiaľ sa akcie konajú v čase,
kedy prebieha cvičenie.

1.2 obec nezodpovedá zaprípadnéfu*y, ktoľé sa stanú pľi aktivitách

2. Nájomca:

2.1. je povinný vživať pľenajaté priestory len na dohodnuý účel nájmu
2.2. je povinný dodrźiavať platné predpisy o poŽiarnej ochrane a predpisy

o bezpečnosti a ochľanę zdraviapri práci, ako aj ochranu vybavenia
prenajatých nebýových priestorov a veci pred poškodením a odcudzením

2.3. zodpovedá zato, Že v priestoroch kultuľneho domu sa nebudú nachádzať osoby
bez sprievodu nájomcu

2.4. nie je oprávnený dať prenajaté nebytové priestory alebo ich časť do podnájmu
2.5. je povinný šetriť energiami (elektľina, voda).

čl vl
zÁvpnnČľÉ usľl,ľovENIA

1. Pre vďahy neupravené vtejto zmluve sa použijú príslušné ustanovenia zákona č.
ll6lt990 Zb. o nájme apodnájme nebýových pľiestorov azái<oĺa č,. 40lt964 Zb.
občiansky zákonník.

2. Túto zmluvu je možné meniť len písomn;ými dodatkami odsúhlasenými obidvoma
zmluvnými stľanami.

3. Zmluvaje vyhotovená vdvoch vyhotoveniach, zktoých kažďéL zo zmluvných strán
dostane po jednom vyhotovení.

4. Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvn;imi stranami a účinnosť
deň nasledujúci po jej zveĘnení.

5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, Žę sa dôkladne oboznĺámili
s obsahom zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne
avźlž.ne, uľčite aztozlllĺlitel'ne, nie v tiesni aĺie za nápadne nevýhodných podmienok
vlastnoručne podpísali.

V Miloslav ove, dňa...?.:.ľ.,..dł!.ľ..... V Miloslavove, dňa ../p.,.!-,.{p/.|....

Nájomca Prenajímatel'

Ing. Ľubica
obce


