
ZMLUVA
o nájme nebytových priestorov

uzavľetá podl'a zákona č. t lóll990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
. neskorších prcdpisov

Zmluvné strany

Prenajímatel': Obec Miloslavov
Miloslavov l8l, 900 42 Miloslavov
Zastúpená starostom Mĺlrnom Baďanským
lĆo: ooloąqąs
DlČ:202066Żls2
Bankové spojenie: Prima banką' a.s. Bratislava
Číslo účtu: l 87740600li5600
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

(ďalej len ', prenajímateľ")

Nájomca: Mnľtina opatová
Kvctoslavov 988
930 4l Kvetoslavor'

( d'ale.i len ,, łlci.iomca")

CI. I

PREDIVIET ZMLUVY

Premetom tejto znrluvy jc dohoda zmltlvnj'ch strán, v zmyslc ktoľcj prenajímateľ
prenecháva pľednret nájmu uvedený v čl' tl ods. l tejto zmluvy nájomcovi na dočasné

uŽívanie a nájomca sa zavżizuje za uŽíl,anie predmetu nájnru platit' prenajímateľovi
nájomné vo výške a za poclrnicnok uvedcnÝclr v čl. lv tejto zmluvy.

Čl. ll
PREDMET A ÚČEL NÁJMU

Predmetom nájmu je nebytot'Ý priestor _ sála o vel'kosti 89 m2, ktorá sa nachádza
v budove obecného ťrradu so sťrpisným číslorn l 8l. postavenej na parcele reg. ,,C".
v katastľálnom úzęmĺ obce Milclslavov. tlbe-c Miloslavov, okres Sencc, vedenej

katastrálnynr odboronr okľesného úradu Sclrec na [-\r č. 440'

Ż. Ueelom nájmu je poskytovanie priestoru na výučbu spoločenských tancov v určený čas,

t.j. v streclu r'čflse od 17:00 hod. do lE:30 hod.

Čl. lll



DoBA ľÁ"lrvĺu

l. Zmluva Sa uzatváľa na dobu určitú od ll.l0.20t7 do 30.06.2018

2. Znrluva sa končĺ:
2.l uplyrlutĺm doby podl'a Čl. lll uoa l2.2 dohodou zmluvných strán
2.3. vlipoved'ou.

3' Prenajímatel' môŽe vypovedat' znrluvu ak:
3.1

3.Ż
3.3

nájomca neuhľadí nájomné za obdobie dvoclr po sebe nasledujúcich mesiacoch
nájonrca využíva poskytnuté pľiestoľy v ľozpore účelom tejto zmluvy
nájomca pľenechá pľenajaté priestory alebo ich čast'tretej ásobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu pľenajímatel'a
nájomca poľuší svoje povirrnosti podl'á tejtďZmluvy.3.4

4 Nájomca môže vypovedat'zmluvu ak:

1! predmet nájmu bol odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnutý účel,4'2 predmet nájmu sa bez zavinenia nájonrcu śtal nespôsobilým na d'alšie uŽívanie
podl'a tejto Zmluvy.

Výpovedná lehota tejto Znluvy sú dva mesiac e a zač,ína plynút' od prvého dňanresiaca nasledujriceho po doručení výpovede druhej zmluvnej itr*..
Nájomca je povinný pri ukončení nájmu odovzĺ|at'prenajímatel'ovi nebyové pľiestoľy
V stave v akom ich prevzal s prihliaciliutím tla ub*'ykle opotľebenie.

CI. IV
NÁJoMNr ł sľÔsoB UHRADY

Výška nájomného bola zmluvnýnri stľanami dohodnutá v sume 4,00 EUR na hodinu
na základe platného cenníka schváleného uznesenĺm č,72 ozzo dňa 15.06,2017.
V nájomnom sú zahľnuté úhrady za sltlŽby spojené s pľenájmom (voda, elektrina,
výv oz odpadu, upratovanie).

2' Nájomca je povinrrý uhrádzat'nájomné za prenajatú nehnutel'nost'na základezmluvy
vŽdy do lS.dňa v nasledujúcom mesiaci a plaĺuu za december do Ż0.l2.20t7
bankovým pľevodom na' účet prenajínratel'a iBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 600l,
ktorý je uvedený aj v záhlaví tejto imluvy' Ako VS je potrebné uvádzat, nresiac a rok
a do poznĺĺmky uviest'meno anázov krťrŽku.

3' Za onreŠkanie s platením nájomného si zmluvné stľany dohodli zmluvnú pokutu vo
výške 0.05% zakaždý deň onreškaniazdlŽnej Sumy.
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čl. v
pnÁvł A PovINNoSTI ZMLUVNÝcH sľnÁx

l. Prenajímatel':

l ' l. má prednostné právo na uspoľiadanie vlastných akcií v sále obecného úľadu
a má povinnosť o tom vopľed informovať nájomcu pokial' sa akcie konajú
v čase, kedy prebieha cvičenie.

l.2 obec nezodpovedá za pľípadné urazy, ktoré sa stanú pri aktivitách

?. Nájomca:

Ż.|. je povinný uŽívat'prenajaté priestory len na dohodnutý účel nájmu
Ż.2. povinný dodrŽiavat'platné pľedpisy o poŽiarnej ochľane a predpisy

o bezpečnosti a ochľane zdravia pri práci, ako aj ochranu vybavenia
prenajatých nebytových priestorov a veci pred poškodenĺm a odcudzením

2.3' zodpovedá zaÍo, že v priestoroch kultÍrľneho domu sa nebudú nachádzať osoby
bez sprievodu nájomcu

2.4. nie je oprávnený dat'prenajaté nebytové priestory alebo ich čast'do podnájmu
Ż.5. môŽe lepit'plagáty len na plochy na to určené
2'6. je povimý Šetrit'energiami (elektľina, voda).

Čl. vl
zÁvnnnČľÉ usľłNovENIA

1. Pre vzt'ahy neupravené vtejto Zmluve sa pouŽijú pľíslušné ustanovenia ztlkona č,'

1lóll990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov aztlkona č).4011964 Zb.
občiansky zákonník.

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

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, zkto4ých każdá zo zmluvných strán
dostane po jednom vyhotovení.

4' Zmluva nadobťlda platnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost'
deň nasledujúci pojej zverejnení.

5' Zmluvné stľany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, że sa dôkladne oboznámili
s obsahom zmluvy, jej obsahu poľozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne
avážne, určite a zľozumitel'ne, nie v tiesni anie za nápadne nevýhodných podmienok
vlastnoručne podpísali.

V Miloslavove, dňa .. *...Y.....'"l.

Nájomca

Maŕtina opatova
Štatutárny zástupca

V Miloslavove, dňa
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Prenajímatel'
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Il{ńaí6aďanský
starosta obce
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