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ZMLUVA

o nájme nebytových priestoľov
uzavretá podl'a zákona č.l l6ll990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení

neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Pľenajĺmateľ Obec Miloslavov
Miloslavov I 81, 900 42 Miloslavov
Zastúpená Staľostom Milanom Bad'anským
ĺČo: ooroągąg
DIČ:2020662182
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: l 877406001/5600
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

(ďalej len ,' prenajímatel"')

Nájomca Mgr. Ingľid Záborská
Jánošíkova 725/3|
900 42 Dunajská Lužná

( d'alej len ,, nájomc

Čl. l
PREDMET ZMLUVY

Premetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných stľán, v zmysle ktorej prenajĺmateľ
pľenecháva predmet nájmu uvedený v čl. II ods. l tejto zmluvy nájomcovi na dočasné
uŽívanie a nájomca sa zav'źizuje za uŽívanie predmetu nájmu platit' pľenajímateľovi
nájomné vo výške a za podmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy.

Čl. u
PREDMEľ ł Účnl xÁĺľvĺu

l. Pľedmetom nájmu je nebýový priestor _ sála o vel'kosti 89 m2, ktorá sa nachádza
v budove obecného úradu so súpisným ěíslom 18l, postavenej na parcele reg' ,,C",
v katastľálnom území obce Miloslavov, obęc Miloslavov, okĺes Senec, vedenej
katastrálnym odboľom okĺesného úradu Senec na LV č. 440.

Ż, Účelom nájmu je poskytovanie cvičenia - Joga v určený čas, t.j. v stredu v čase od 19:00
hod. do 20:30 hoĺl.
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Čl ul
DoBA NÁ.IMU

1. Zmluva sa uzatváľa na dobu uľčitú od 01.09.2017 do 30.0ó.2018

Ż. Zmluva sa končí:
Ż.| uplynutím doby podl'a Čl. lll uoo t

Ż.2 dohodou zmluvných strán

7.3. výpoved'ou.

Pľenajímatel' môŽe vypovedať zmluvu ak:

3.l. nájolnca neuhľadí nájomné za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch

3'Ż nájonrca vyuŽíva poskytnuté priestory v rozpoľe účelom tejto zmluvy

3.3 nájomca prenechá prenajaté pľiestory alebo ich čast'tretej osobe bez

pľedchádzaj úceho pí sornného súhlasu pľenaj ímateľa

3.4. nájonrca poľuší svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy'

4. Nájomca môŽe vypovedat'znrluvu ak:

4. i predmet nájnru bol odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnutý účel,

Ą.Ż prednret nájnru sa bez zavinenia nájomcu stal nespôsobilým na d'alšie užívanie

podľa te-ito Zmlur7".

5. Výpovedná lehota tejto Zmluvy sú dva mesiace a zač,ína plynťrt' od pľvého dňa

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede dľuhej zmluvnej stľane.

6' Nájomca je povirurý pri ukončení nájmu odovzdať prenajímateľovi nebytové priestory

Y stave v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Čl lv
ľÁĺoľvĺľB ł sľosoB ÚHRADY

Výška nájomného bola zmluvnými stranami dohodnutá v sume 4'00 EUR na hodinu
na základe platného cenníka schváleného uznesením č.7ŻoZ zo dňa l5'06.20l7.
V nájonrnonr sú zahrnuté rihľady za sluŽby spojené s prenájmom (voda, elektrina,

výv oz odpadu, upľatovanie).

2' Nájomca je povinný uhrádzať nájomné zaprenĄatú nehnutel'nosť na základe zmluvy
vŽdy do 1S.dňa v nasledujúcom mesiaci a platbu za december do 20.12.2017

bankovýnr prevodom na účet pľenajímatęľa IBAN: SK37 5600 0000 00l8 7740 600l,
ktory je uvedený aj v záhlaví tejto zmluvy. Ako VS je potrebné uvádzat'mesiac a rok

a do poznánrky uviest" meno a názov kruŽku.

3. Zaomeškanic s platením nájomného si zmluvné stľany dohodli zmluvnú pokutu vo

výške 0'05% zakaŻdý deli onreškania z dlŽnej sumy'
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čl. v
ľnÁvł A PovINNoSTI ZMLUvNÝcg sľnÁx

l. Prenajímatel'

l.l. má pľednostné právo na usporiadanie vlastných akcií v Kultúľnom dome a má
povinnost'o tom vopľed informovat'nájomcu pokial' sa akcie konajú v čase,
kedy prebieha cvičenie.

2. Nájomca:

Ż.1

2.?
?..3

2..ĺ

je povinný užívat'pľenajaté priestory len na dohodnutý účel nájmu
zodpovedá za prípadné úrazy, ktoré sa stanú pľi aktivitách
povinný dodľŽiavat'platné predpisy o poŽiamej ochľane a predpisy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ochľanu vybavenia
pľenajatých nebytových priestorov a veci pred poškodením a odcudzením
zodpovedá za to ; že v pľiestoroch kultúrneho domu sa nebudú nacháđzať osoby
bez spľievodu nájomcu
nie je oprár'nený dat'prenajaté nebytové priestory alebo ich časť do podnájmu
môŽe lepit' plagát1'' len na plochy na to uľčené
je pot'inný šetńť energiami (elektrina. voda).

2.5
2.6
1?!,t

CI. VI
ZAVERECNE USTANOVENIA

i. Pre vzt'aliy ncupravené v tejto Zmluvc sa použijú príslušné ustanovenia zákona č.

l16/1990 Zb. o nájme aptldnájnre nebytových priestorov azákona ě.4011964 Zb,
občiansky' zĺĺkonník.

]- Tirtc'l Zĺnlur'u je moŽné menit' len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma
zmlurnými stranami.

3- Zmluva je v1'hotovená v dvoch r:yhotoveniach, z ktoných każdć! zo zmluvných stľán
dostane po jednom r1'hotovení.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujtici po jej zr,erejnenĺ'

5. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, że sa dôkladne oboznámili
sobsahom zmluvy, jej obsahu porozumeli ana znak súhlasu sňou ju slobodne
a váżne, určite a zrozumitel'ne. nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
vlastnoruěne podpísali.

1rł P anl-
V Dunajskej Lužnej' dňa\'..1:..iJ.. ..t1..!.ľ.'.... V Miloslavove, dňa .!Í.'.!..ť'..?.|:.|..ľ.......

Nájomca Prenajímatel
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kýMgr,:IngridZáborská o ,st
obce


