
Zľ{LUVA
o nájme nebytových pľiestoľov

uzavretá podľa zákona č,.116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestoľov v zneni
neskoľších predpisov

Zmluvné stľany:

Prenajímateľ: Obec Miloslavov
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
7 astupená starostom Milanom Bad'anským
ICO:00304948
DIČ:2020662182
Bankové spojenie: Pľima banka, a.s. Bľatislava
Cĺslo účtu: 1877 40600l l5600
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

(d'alej len,, pľenajímate ľ" )

občianske zdruźene Reflectangulo 3610
Sídlo: Bulharská 55, 82l 04 Bľatislava
Korešpondenčná adresa: Karpatská 2. 81 l 05 Bratislava
Zastupená: Peter Š č epán
ICO:30793432
DIČ:2021970148
Bankové spojenie: Unicredit
IBAN: SK78 I 1 I I 0000 0066 2896 9009

( d'alej len ,, nájomca")

čl.l
PREDMET ZMLUVY

Premetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán, v zmysle ktoľej pľenajímateľ
pľenecháva pľedmet nájmu uvedený v čl. II ods. 1 tejto zmluvy nájomcovi na dočasné
uživanie a nájomca sa zaväzuje za uživanie predmetu nájmu platit' prenajímatel'ovi
nájomné vo výške azapodmienok uvedených v čl. ry tejto zmluvy.



I

CI. II
PREDMEľ ł ÚčBl ľÁ.ĺruu

Predmetom nájmu je nebytový pľiestor _ sála v kultúrnom dome so súpisným číslom 243'
postavenej na parcele v katastrálnom území obce Miloslavov, obec Miloslavov' okľes
Senec, vedenej katastrálnym odboľom okľesného úradu Senec na LV č,.44O.

Nájomca je oprávnený využivat'pľenajatý priestoľ' sálu KD Miloslavov za účelom
pravidelných tréningov detskej tanečnej skupiny 53T KIDZ ( hip-hop a bľeak dance)
v uľčený čas, v pondelok a štvľtok od 17:45 hod. do 18:45 hod. pod vedením
odboľných cvičitel'ov.

Čl ĺu
DOBA ľÁĺvĺu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 14.09,2017 do 14.06.2018

2. Zmluva sa končí:
2.l uplynutím doby podl'a Čl. ul uoa t
2.2 dohodou zmluvných strán
2.3. výpoved'ou.

3' Prenajímatel' môŽe vypovedat' zmluvu ak:
3.l. nájomca neuhľadí nájomné za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch
3.2 nájomca využívaposkýnuté pľiestoľy v rozpore účelom tejto zmluvy
3.3 nájomca pľenechá prenajaté pľiestoľy alebo ich časť tľetej osobe bez

pr e dchádzajťlc eho písomného súhlasu pľenaj ímate ľa
3.4. nájomca poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.

4. Nájomca mőžę vypovedat'zmluvu ak:
4.l predmet nájmu bol odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnutý účel,
4-2 predmet nájmu sabezzavinenianájomcu stal nespôsobilým na ďalšie užívanie

podl'a tejto Zmluvy.

5. Výpovedná lehota tejto Zmluvy sú dva mesiace a zač,ina plynút' od pľvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doľučení výpovede druhej zmluvnej strane.

6. Nájomca je povinný pľi ukončení nájmu odovzdat'pľenajímateľovi nebytové pľiestory
v stave v akom ich pľevzal s prihliadnutím na obvyklé opotľebenie.



čl. ry
ľÁ"loľvlľÉ ł spÔson ÚHRĺny

l. Výška nájomného bola zmluvnými stľanami dohodnutá v sume 4,00 EUR na hodinu
na základe platného cenníka schváleného uznesením ě.72 oZ zo dňa 15'06'2017.

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

2. Nájomca je povinný uhrádzať nájomné zaprenajatú nehnuteľnost'na základe zmluvy
vŽdy do 15.dňa v nasledujúcom mesiaci a platbu za decembeľ do 20.12.2017
bankovým pľevodom na účet prenajímateľa IBAN: SK37 5600 0000 OOl8 7740 6001,
ktorý je uvedený aj v záhlaví tejto zmluvy. Ako VS je potrebné uvádzat'mesiac a ľok
a do poznámky uviesť meno anźlzov kľúŽku.

3. Za omeŠkanie s platením nájomného si zmluvné stľany dohodli zmluvnú pokutu vo
výške 0,0 5yo za každý deň omešk ania z dlžnej sumy.

čl. v
pnÁvł A PovINNoSTI ZMLUvNÝcH sTRÁN

1. Pľenajímatel':

l.l. má prednostné právo na usporiadanie vlastných akcií v Kultúrnom dome a má
povinnosť o tom vopred informovat'nájomcu pokiaľ sa akcie konajú v čase'
kedy pľebieha cvičenie.

2. Nájomca

2.I. je povinný uživat'prenajaté priestory len na dohodnutý účel nájmu
2.2. zodpovedá zapľipadné urazy, ktoré sa stanú pri aktivitách
2.3 ' povinný dodržiavat'platné predpisy o požiaľnej ochľane a predpisy

o bezpečnosti a ochľane zdraviapri práci, ako aj ochľanu vybavenia
prenajatých nebytových priestoľov a veci pred poškodením a odcudzením

2.4. zodpovedá zato, Že v priestoroch kultúľneho domu sa nebudú nachádzat'osoby
bez sprievodu nájomcu

2.5. nie je oprávnený dat'prenajaté nebytové priestoľy alebo ich čast'do podnájmu
2.6. môŽe lepiť plagáty len na plochy na to určené
2.7. je povinný šetľit'eneľgiami (elektľina, voda).



čl vl
zÁvpnnčľÉ usľłNovENIA

1. Pre vzťahy neupľavené vtejto Zmluve sa pouŽijú pľíslušné ustanovenia zákona č,.

11611990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov azákona č. 4011964 Zb.
občiansky zákonník.

2. Túto Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma
zmluvnými stľanami.

3. Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, zktoľých kďŽdá zo zmluvných strán
dostane po jednom vyhotovení.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po jej zveĘnení.

5. Zm|uvné stľany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujű, že sa dôkladne oboznĺĺmili
s obsahom zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne
a vážne, uľčite a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa ..ł..0. ;.?,..y!p!.r.... V Miloslavove, dňa...{.'.?'. /łľ.....

Nájomca Prenajímatel'

Peter Šěepán Milan


