
ZMLLTVA
o nájme ncbytovýi`h  rii.iegtorov uzúi`ĺ'retá v zmyslc prísl.  ustanovcní 7.ák. č`.

116/1990 Zb. o nájme a  podnájme ncbytov.Ý'c`h  priestorov
m€dzí  :

1, Pľc"j,'mateľ:

(ďalej len "prenajl'mateľ')

`1

2. Näjomc€`:

(d'al€j  lim "náj ()mc€.ľ)

Obec N`tidožery ~ Brezany
Družstevná 3ó7,í'l ,  t)73  12 Ned(tžer}.` ~  Bre7.€my
IČ,,O:                            _.'  183(,.)2

I.,J(``:                          3ĺ)= „ 6=737

zíist`'ipená:         JUDi..  Martin  Mokr}',', s{arostčwbee
bdnk.  spoj.:       VUB  prii`\`idza
č`.  i'ičtu:                   12.?`4307253/020()

i\'Tgr.  Kaťa ľí»áL  G t`n7,(H-t7vž't

V.I.3.  Ned{jžei-ského  678/2()5.  972  12  Ned()žery~Bi'cz€my

Ilt.tr.   :

1.  U\`'(}dné  ustéiriovcníĺi

1.           Pr€najímateľ je  vlastni`kom  nchniweľností "mini.sti.ciií\`nĹ`j  budťu'  nachád7a.H'uq  sti
v  katé`strálnom  úzĹ`m]'  Brez{m}'.  veilenej  im  C)Lľesnom  i'"c.  Príc\'id7a.  katastráln}ĺ'  odbor`  U'
č.1. \J kiorej  sa michí'iclzajú nebytové pricstor,v -kčinĹ`eláiia  č.  28 o v\''mĹ`rc  1 s nť.

ll.Pri'dmctn.ijmu

1.          Pi.eclm{om  ieji"mlu\`}r  je  odpl€itné  pľL"hani"c'h}hu''i`li  ruiesmr(u!"ŽÍv"m
nájomi`t)\.'i  zfl  úč€ltmi  sk`I{ido\..}..'c`h  itiiĽ``stoi.o\`.

111.  l}obíi  míjmu

L            Näjiimná   zmluva   sa   uz,ťifvára   na   dobii   určíti'i.    L   .L    t)c!    1.".2015   dt)   31.12.2(-)16.
V pri'pčidc`   €`k   ktorák()ľ\ť.€`k    zo    znil`i\''iiých   s{r:'m   p!.`some   neoziiám    Ľiki)nčenil`    náj()miicj

zmlu\'}' v  lchot€ do  15 .12  :016.  plzitm)sľ m'iiomnej  ;mlu\y  sa prc`djž,ujc  do  31. ] 2.2() 17.

IV.Ni,,'jt,m»C^

1.           Nájomca   sa   zti`'äzujL`.   ž€   prj   poclpisc   tejto   ;,mlu\'y   uhi.ďdí   nči   i`iče`t   preiiajímatcJ.a
náj(mné.   Výška  náji)mného  je   38   E"  za  m2   i.()čnc.   t.j.   684   ĽUR`   V}'ĺ'šk{?   nájomnéht)  je
stčmov.cn.á  uz,nescníin  OZ  z,o  di'i.i   13` 12.2012.



2.          Nájomné vo  výške  57 Eurje  splatné vždy do  5.  dňa daného  mesiaca.  Nájomné bude
nájomca uhrádzat' prenaj ĺmateľovi na účet prenajĺmateľa.

V. Ďalšie práva a povinnosti účastníkov

1.          Nájomca    je    povinný    uŽívať    predmet    nájmu    tak,    aby    na    ňom    nevznikla
žiadna škoda.

2.          Nájomca si predmet nájmu prezrel, jeho stav muje známy a zaväzuje sa po  skončenĺ
nájmu predmet  nájmu  vrátiť prenajímateľovi  v  stave,  v  akom  ho  prevzal  s  prihliadnutĺm na
obvyklé opotrebenie.

3.          Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv,
ktoré je prenajĺmateľ povinný vykonat'.  Pri porušenĺ tejto povimosti  zodpovedá nájomca za
škody   spôsobené   prenajĺmateľovi   takýmto   konaním   a  nemá  nároky,   ktoré   by  mu   inak
prináležali  z dôvodu  obmedzenej   možnosti  užívať  predmet  nájmu  pre  vady,  ktoré  neboli
prenajímateľovi  oznámené.

4.          V  pri'pade  havárie,  alebo  nevyhnutnej  opravy  predmetu  nájmu je  nájomca  povinný
uvoľniť   priestory   v nevyhnutne   miere   a na   nevyhnutný   čas   prenajímateľovi   za   účelom
odstránenia prekážok náj mu.

5.          Nájomca nie je  oprávnený vykonávať v predmete nájmu žiadne  stavebné úpravy bez
predchádzajúceho informovania prenaj ĺmateľa.

6.           Nájomca pred nasťahovanĺm do predmetu nájmu obdržal  prĺslušné kľúče od predmetu
nájmu.   Všetky  prípadné   ďalšie  náklady  spojené   so   stratou  alebo  krádežou  kľúčov  hradí
nájomca na vlastné náklady.

7.          Nájomcaje povinný starať sa o  spoločné priestory, za týmto účelomje najmä povinný
dbať o udržiavanie čistoty.

8.          Nájomca nemôže  bez predchádzajúceho  pĺsomného  súhlasu prenajĺmateľa prenechať
predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretím osobám.

9.           Prenajímateľ je  oprávnený  vstupovať  do  predmetu  nájmu  za  účelom jeho  kontroly,
ato    1    x   do   mesiaca   anájomca  je   povinný   prenajĺmatel'ovi   umožniť   výkon   kontroly
a poskytnúť nevyhnutnú mu súčinnosť pri jej uskutočňovanĺ.

10.         Prenajímateľ  sa  zaväzuje  vykonať  v prípade  potreby  revízie  technických  zariadenĺ
v súlade s platnými predpismi.

11.        Nájomca  sa  zaväzuje  plniť  si  povinnosti  z BOzp  a ochrany  pred  požiarmi  vzmysle

platnej legislatívy, ako aj označiť pracoviská a únikové cesty bezpečnostnými symbolmi.



VI. Ukončenie nájmu

1.          Nájomný pomer medzi zmluvnými stranami môže skončiť uplynutím dohodnutej doby
nájmu, výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán.

2.          Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  počas  trvania  nájomného  vzťahu  môže  prenajĺmateľ
túto zmluvu písomne vypovedať v nasledovných  prĺpadoch :

•      ak nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou,
-      ak nájomca o viac akojeden mesiac mešká s platenĺm nájomného,
-     nájomca  alebo  osoby,  ktoré  sa  zdržujú  vpredmete  nájmu  so  súhlasom  nájomcu,

napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj a poriadok,
-     nájomca  alebo   osoby,   ktoré   sa  zdržujú  vpredmete  nájmu   so   súhlasom  nájomcu

napriek  nedodržiavajú  zákaz  fajčenia  v predmete  nájmu  a  v spoločných  priestoroch
administratívnej budovy,

-      ak nájomca prenechá nebytový priestor do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.

3.          Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  počas  trvania  nájomného  vzťahu  môže  nájomca túto
zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu.

4.          Výpovedná  lehota  je   1   kalendárny  mesiac  azačĺna  plynút'   1.  dňom  kalendámeho
mesiaca   nasledujúceho   po   mesiaci,   vktorom   bola   pĺsomná   výpoveď   doručená   druhej
zmluvnej strane.

5.          Po   ukončeni'   nájomného   pomeru  je   nájomca   povinný   okamžite   predmet   nájmu
vypratať.  V prĺpade,  Že predmet nájmu nájomca po  skončeni' zmluvy nevyprace do troch dnĺ
od  skončenia  nájmu  z akéhokoľvek  dôvodu,  je  prenaji'mateľ  oprávnený  vypratat'  predmet
nájmu na náklady nájomcu.

VII. Záverečné ustanovenia

1.           Právne  vzťahy  vyplývajúce  z  tejto  zmluvy  sa  riadia právnym  poriadkom  slovenskej
republiky.

2.          Zmluva   sa  môže   menit',   alebo   doplňovať   výlučne   formou  pi'somných   dodatkov
potvrdených oboma zmluvnými stranami, ktoré tvoria j ej neoddeliteľnú súčasť.

3.           Práva   a   povinnosti    vyplývajúce   z   tejto    zmluvy   prechádzajú   na   eventuálnych
právnych nástupcov zmluvných strán.

4.           V  prípade    akéhokoľvek  nedorozumenia,  sporu,  alebo  sporného  nároku  sa  budú  obe
zmluvné strany snažiť dosiahnuť vzájomnú dohodu na uspokojenie svojich nárokov.

5.           V   prípade   súdneho   sporu   medzi   zmluvnýmí   stranami   súvísiaceho   so   vzťahmi
vyplývajúcimi z tejto zmluvy, je prĺslušný súd podľa miesta predmetu nájmu.



6.           Zmluvné   strany   svojĺm  podpisom  potvrdzujú,   že   si   zmluvu  prečítali,  jej   obsahu
porozumeli a s celým obsahom  súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.

7.          Nájomná  zmluva  je   vyhotovená  v  troch   exemplároch,   pričom   dva  ostávajú  pre
prenajímateľa a jeden bude odovzdaný nájomcovi.

V Nedožeroch -Brezanoch, dňa 7.9.2015

J-y-``__-\L`

4~ .rt-,-
nájomca


