
ZMLUVA
o nájme nebytových pľiestoľov

uzavretá podľa zźtkonač,.11611990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskoľších predpisov

Zmluvné strany:

Prenajímateľ: obec MĺIoslavov
Miloslavov 181,900 42 Miloslavov
Zastűpená staľostom Milanom Bad'anským
ICO:00304948
DIČ 2020662182
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Bratislava
Císlo účtu: 1877 40600l /5600
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

(d'alej len ,, prenajímateľ")

Nájomca: Občianske zdľuženie xnÚŽrv v Šxoln
Miletičova 16, 82l 08 Bratislava
Zastűpená konateľom Ľubomírom Tomkom
821 08 Bľatislava
ĺČo: ąząĺzązt

( ďalej len ,, nájomca")

čll
PREDMET ZMLUVY

Premetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán, v zmysle ktorej prenajímateľ
pľenecháva predmet nájmu uvedený v čl. il ods. 1 tejto zmluvy nájomcóvi na đočasné
uŽívanie a nájomca sa zavazuje za užívarlie pľedmetu nájmu plátiť pľenajímateľovi
nájomné vo výške azapodmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy.

čl. rl
PREDMET A ÚčEL ľÁĺľtu

1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v budovę Záktadĺej školy, Miloslavov 81.

2 Účelom nájmu je poskytovanie pľiestoru za účelom pľevádzkov aniazáujmových
kniŽkov:



Hĺp_hop a modeľný tanec
Anglĺčtina pľe 1. a 2. trĺedu
Anglĺčtina pľe 3. a 4. triedu
Hľa na ÍIautu
Vedecké pokusy

Pondelok od 14:00 do 15:00
Streda od 13:45 do 14:30
Streda od 14:30 do 15:15
Št".tok od 13:30 do 14:15
Pĺatok od 13:30 do 14:15

od 14:30 do 15:15

cena 4100 Euľ/60 minút
cena 3100 Euľ/45 minút
cena 3100 Euľ/45 mĺnút
cena 3,00 Eur/45 mĺnút
cena 3,00 Eur/45 minút
cena 3,00 Euľ/45 minút

čl ul
DOBA NÁJMU

l. Zmluvasauzatvźlrana dobu uľčitrĺ od 04.10.2017 do 29.06.2018

2. Zmluva sa končí:
2.l uplynutím doby podľa Čl. uI uoĺ l
Ż.2 dohodou zmluvných strán
2.3. výpoveďou.

3. Pľenajímateľ môŽe vypovedať zmluvu ak:
3.l . nájomca neuhľadí nájomné za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch
3.2 nájomca využívaposkytnuté priestoľy V rozpore účelom tejto zmluvy
3.3 nájomca prenechá prenajaté pľiestory alebo ich časť tľetej osobe bez

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa
3.4. nájomca poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.

4. Nájomca môŽe vypovedať zmluvu ak:
4.I predmet nájmu bol odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnutý účel,
4'2 predmet nájmu sa bez zavinenia ńájomcu stal nespôsobilým na ďalšie uŽívanie

podľa tejto Zmluvy.

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

6. Nájomca je povinný pri ukončení nájmu odovzdať prenajímateľovi nebytové priestoľy
v stave v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Čl. ry
ľÁĺoľĺľn ł sposoB ÚHRADY

Výška nájomného bola zmluvnými stľanami dohodnutá v sume 3,00 Eur za
1 hodinu ( 45 minút) a 4'00 Euľ za 1 hodinu ( 60 minút) nazáklade platného
cenníka schváleného uznesením č,. 72 oZ zo dńa 15.06.2017 .

V nájomnom sú zahrnuté úhľady zasluŽby spojené s prenájmom (voda' elektrina,
výv oz odpadu, upľatovanie).



2. Nájomca je povinný uhrádzať nájomné zaprenajatú nehnutęľnost'na zák|adezmluvy
vždy do 15.dňa v nasledujtĺcom mesiaci a platbu za december do 20.12.2017
bankovým prevodom na účet prenajímateľa IBAN: SK37 5600 0000 OOl8 7740 600l,
ktoý je uvedený aj v zźlhlaví tejto zmluvy. Ako VS je potľebné lvádzať mesiac a ľok
ado poznámky uviesť meno anázov kružku'

3. Za omeškanie s platením nájomného si zmluvné stľany dohodli zmluvnú pokutu vo
výške 0,0 5%o za každý deň omešk ania z dlŽnej sumy.

cl. vpnÁvł A PovINNoSTI ZMLUvNÝcH sTRÁN

l ' Prenajímatel':

l.l. má pľednostné právo na usporiadanie vlastných akcií v sále obecného úľadu
a má povinnost'o tom vopľed infoľmovať nájomcu pokiaľ sa akcie konajú
v čase, kedy prebieha cvičenie.

l.2 obec nezodpovedá zaprípadnéurazy,ktoré sa stanú pri aktivitách

2. Nájomca:

2.l. je povinný užívať pľenajaté priestory len na dohodnutý účel nájmu
2'2' povinný dodržiavať platné predpisy o požiaľnej ochľane a prediisy

o bezpečnosti a ochľane zdraviapľi pľáci, ako aj ochľanu vybavenia
prenajatých nebytových pľiestorov a veci pľed poškodením a odcudzením

2.3. zodpovedá zato,Že v priestoroch kultúrneho dómu sa nebudú nachádzať osoby
bez sprievodu nájomcu

2.4' nie je opľávnený dať prenajaté nebýové priestory alebo ich časť do podnájmu
2.5. môŽe lepit'plagáty len na plochy na to určené
2.6. je povinný šetľiť eneľgiami (elektrina, voda).

CI. VI
zÁvn'nnčľn usľłNovENIA

1. Pre vzťahy neupravené vtejto Zmluve sa pouŽijú pľíslušné ustanovenia zákona č.
11611990 Zb' o nájme apodnájme nebytových prieśtoľov azákona č,. 4011964 Zb.
občiansky zákonník.

2. Túto Zmluvu je možné menit' len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma
zmluvnými stranami.

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

4. Zmllxa nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po jej zveľejnení.

5. Zmluvné stľany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili
s obsahom zmluvy, jej obsahu porozumeli ana znak súhlasu s ňou ju slobodne
avážne, určite azrozumiteľne, nie v tiesni anie zanápadne nevýhodnýcń podmienok
vlastnoľučne podpísali.



V Miloslavove, dňa ....v.'.!.9.'.2ę.ů.... V Miloslavove, dňa ..0.!.'. /!.:.U,|.ť

Nájomca Prenajímatel'

obce


