ZMLUVA O NAJME

prenajimatel':

OBEC BATIZOVCE

sídlo:
ICO:
zastúpená:
bankové spojenie:
čís1oúčtu:

obecný úrad, Štúrova29' Batizovce, PSČ 059 35
00326r19
lvan Cičmanec - starosta obcE
VUB Poprad, exp. Svit
25623-56210200

nájomca:

MEDIV, s.r.o.

zastúpená:

sídlo:

IČo:

MUDr. Ivana Švagrovská
kpt. Nálepku 128/39' 059 21 Svit
46 370

8tl

Článok I'
Predmet zmluvy
1. obec Batizovce je výlučnýmvlastníkom nehnutel'nosti Dom služieb, nachádzajúce.j sa
v k.ú' Batizovce, Štúrovaul' súp. č. 376.

C|ánok II.
Úče| ná;mu
1.

Prenajímatel' dáva neby.tové priestory do nájmu nájomcovi na účelyprevádzkovania detskej

poradne.

Č|ánok III'
Doba náimu
l. Nájomná zmluva sa lzaviera na dobu neurčitir a začínadňom 01.04.2012.

Článok Iv.

Výška nájomného a cena za služby
l. Zmluvné strany Sa dohodli na výške nájomného 1,_ € za prenaj atú plochu za rok' slovom
Jedno euro.
2, Zm\uvné strany sa dohodli na platení nájomného ročne, vŽdy do 20' dňa prvého nresiactr'
3. Za omeškanie s platením si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % za
kaŽdý deň onreškania s platením z dlžnej sumy.

Článok Y.
Ostatné rlohody

1. Stavebné úpravy nreniace charakter súčasnéhostavu vnútorných objektov sa móŽu
vykonávat' Ien so súhlasom prenajímatel'a a na záúdade spracovaného projektu'
2' Nájomca sa zalázlje rrrnoŽniť prenaj ímatel.or,i vstup do prenajatých priestolor' s ciel'om
kontroly dodrŽiavania zmluvných podmienok'

Článok VI.
priestorov
Skončenie nájmu neb1.tových
Náiom sa |<onČína základe

l.
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