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ZMLUVA
o nájme nebytových pľiestoľov

uzavretápodl'a zákonač,.11611990 Z'z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znęni
neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Pľenajímateľ: Obec Miloslavov
Zastupená starostom Milanom Baďanským
ICO: 00304948
DIČ 2020662182
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Bratislava
Císlo účtu: 1877 406001/5600
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001
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(ďalej len ,, prenajímateľ")

Nájomca: Mgr. Andľea Jergencová
Meteoľova l
82102 Bľatislava
IČo: łt 162617
DIČ: 1073692774
Č.účtu: 42OI 09 69 I 6 l 83 60
IBAN: SK50 8360 5?.07 004Ż 0109 6916

( ďalej len ,, nájomca")

čl.l
PREDMET ZMLUVY

Premetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných stľán, v zmysle ktorej pľenajímateľ
prenecháva predmet nájmu uvedený v čl. il ods. 1 tejto zmluvy nájomcovi na dočasné
uživanie a nájomca sa zaväzuje za uživanie pľedmetu nájmu platiť prenajímateľovi
nájomné vo výške a za podmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy.

cl. II
PREDMEľ ł Účnl ľÁnĺu

Predmetom nájmu je suterén materskej školy v AlŽbetinom Dvore a trieda v materskej
škole v časti obce Miloslavov, postavenej na paľcele reg. ,,C", v katastrálnom území obce
Miloslavov, obec Miloslavov' okres Senec, vedenej katastrálnym odborom okľesného
úradu Senec

2. Účęlom nájmu je poskytovanie výučby anglického jazykav určený čas, v pondelok
a stľedu, v čase od: 8:30_9:00, 9:15-9z45 a 9:45_10:15 ( spolu 3,0 hodĺny zaĘždeń)
v MŠ v Ažbetinom Dvoľe a v MŠ Miloslavov

l'rí!,:hy/llsty:



čl. ul
DoBA ľÁĺľtu

1. Zmluvasauzatváľana dobu uľčĺtrĺ od 02.10.2017 do 30.05.2018

2' Zmluva sa končí:
2.I uplynutím doby podľa Čl' ľl bod 1

2.2 dohodou zmluvných strán
2.3. výpoveďou.

3. Pľenajímatęľ môŽe vypovedať zmluvu ak:
3.l. nájomca neuhradí nájomné za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch
3.2 nájomca vyuŽíva poskýnuté pľiestory v rozpoľe účelom tejto zmluvy
3.3 nájomca prenechá pľenajaté pľiestoľy alebo ich časť tretej osobe bez

pt edchádzajúc eho p í s omného súhl asu pľenaj ímate ľa
3.4. nájomca poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.

4. Nájomca môŽe vypovedať zmluvu ak:
4.l predmet nájmu bol odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnutý účel,
4.2 predmet nájmu sa bez zavinenia nájomcu stal nespôsobilým na ďalšie uŽívanie

podl'a tejto Zmluvy.

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

6. Nájomca je povinný pri ukončení rrájmu odovzdať prenajíinatel'ovi nebytové pľiestoľy
v stave v akom ich prevzal s pľihliadnutím na obvyklé opotľebenie.

čl rv
ľÁĺonĺľn ł spÔsoB ÚHRADY

l. Výška nájomného bola zmluvnými stľanami dohodnutá v sume 48,00 EUR na
mesĺac na základe platného cenníka schváleného uznesením č,. 72 oZ zo đťla
15.06.20l7.V nájomnom sú zahrnuté űIuady za sluŽby spojené s prenájmom (voda,
elektľina, vývoz odpadu, upľatovanie).

2. Nájomca je povinný uhrádzať nájomné zaptenajatú nehnuteľnosť na zák|ade zmluvy
vŽdy do 15.dňa v nasledujtĺcom mesiaci a platbu za december do 20.12.20l'7
bankovým pľevodom na účet pľenajímatel'a IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001'
ktoý je uvedený aj v záhlaví tejto zmluvy. Ako VS je potrebné uvtĺdzať mesiac a ľok
a do poznámky
uviesť meno anázov kľúŽku.

3. Za omeškanie s platením nájomného si zmluvné stľany dohodli zmluvnú pokutu vo
výške 0,05o/o zakaždý deň omeškaniaz đlŽnej sumy.



čl. v
pnÁvł A PovINNoSTI ZMLUvNÝcH srnÁľ

1. Prenajímateľ:

l.l. má pľednostné pľávo na usporiadanie vlastných akcií v Materskej škole a má
povinnosť o tom vopľed informovať nájomcu pokiaľ sa akcie konajú v čase,
kedy prebieha cvičenie.

2. Nájomca:

2.l. je povinný užívať prenajaté priestory len na dohodnutý účel nájmu
2.2. zodpovedá zapripadné trazy, ktoľé sa stanú pri aktivitách
Ż.3. povinný doďržíavať platné predpisy o poŽiarnej ochľane a predpisy

o bezpečnosti a ochĺanę zdraviapri pľáci, ako aj ochľanu vybavenia
prenajatých nebytových priestoľov a veci pľed poškodením a ođcudzením

2.4. zodpovedá zato, Že v priestoľoch mateľskej školy sa nebudú nachádzať osoby
bez spľievodu nájomcu

2.5. nie je oprávnený dať pľenajaté nebytové pľiestory alebo ich časť do podnájmu
2.6. môže lepiť plagáty len na plochy na to určené
2.7. je povinný šetriť energiami (elektľina, voda).

čl. vl
zÁvrnľčľn usľłNovENIA

l. Pľe vďahy neupľavené v tejto Zlnluve sa použijú príslušné ustanovenia zfücna ě.

11611990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov azźkona č,. 40lt964 Zb.
občiansky zfüonník.

2. Túto Zmluvu je moŽné meniť lerr písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma
zmluvnými stranami.

3. Zm|uvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, zktorých kažđźL zo zmIuvných stran
dostane po jednom vyhotovení.

4. Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu obiđvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po jej zveĘnení.

5. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili
s obsahom zmluvy, jej obsahu poľozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne
avážne, uľčite aztozwiteľne, nie v tiesni anie za nápadne nevýhodných podmienok
vlastnoručne podpísali.

V Bľatislave, dňa .0.\ł,. 9ĺ.:.!łl}
Nájomca

V Miloslav ovę, aĺa ..ĺI.
Pľenajímatel'

|, bĺł

Mgr.Andrea Jergencová
obce


