Zmluva

o nájme nebytových priestorov
Uzatvorená v zmysle zákona č. 116l|990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov a $ 663 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znení'

Čl. I
Zmluvné strany
1/

Prenajímate|'

:

sídto.'
právnaforma:
Štatutarny zůstupca.
DIC.

to.

Obec Batizovce
Štirrova29, 059 35 Batizovce
obec
lran Čičmanec.starosta obce
2021212655
00326119

VUB Svit
Bankové spojenie:
2562356210200
Čí'loúčt,.
(d'alej ako,,prenajímate|'..)
a
2/

Nájomca

:

;;:l:::;#:*-'
DlC
fto

(ďalej ako''nájomca..)

Mar1in Hudák.

L]BEMA

""'!i :|i!l

l:: :: ?"""""

]]r

Ló

32 8i5 967

'ó;];

CI. II
Predmet a účelnájmu

je výlučnýrn vlastníkom nelrnrrtel'nosti . pozemku parc. č. 1139/1 a stavby nebytových priestorov _ súpisnéčíslo231 na parcele č. 1139/l' v katastrálnom území
Batizovce, zapísaných na LV č. 1.
1. Prenajímatef

2. Prenaj ímatel. prenaj íma nájomcovi:
. sálu kultúrneho domu na parcele č. 1139/1 s maxim. kapacitou 220 osób
. sociálne zariadenia prináležiace k sále kultúrneho domu
- zarj'adente sály kultúmeho domu
- Vstupné priestory do sály kultúrneho domu
- prístavok sály kultúrneho domu
. zariadenie prístavku sály kultúrneho domu
3. Nájomca bude prenajaté nebytové priestory, uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy
užívat'na uskutočnenie diskotéky .
Vykonávanie akýchkol'vek ďalších aktivít len so súhlasom prenaj írnatel'a.
Vo všetkých priestoroch prenajatých podl'a tejto zmluvy platí prísny zákaz fajčenia.
Sankcia za porušenie tohto zákazu je 165,9695

CI. III
Doba nájmu
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu
dohodnutých zm1uvných podmienok.

C4
od'..!........

2012

,^ (tlo'1...(.1.. 2012

za dodržania

2. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost'dňom podpisu oprávnených osób zmluvných
stráu1'

cl. Iv.

Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu

1. Prenajímate| odovzdá nájomcol,i plednet nájnru na záltlade protol<olu o odovzdaní
a prevzatí predmetu nájrnrr. Predrnetom protokolu je vynredzenie stavu v akom sa prednret
nájmu nachádza v čase jeho odovzdania nájomcovi.

2, Pri prevzaÍí predmetu nájmu je nájomca povirrný vyplatit' prenaj ímatel'ovi zálolrrr vo výške
66,3878 c na moŽné škody'
3. Pokial' sa prenajímatef s nájomcom nedohodnú inak je nájonrca povinný prenajatý objekt
protoko1árne odovzdat' prenajímateťovi v stave v akom ho prevzal'

4. Ak bude odovzdávaný objekt v súIade so Stavom' v akom bol prijatý' bude nájomcovt
záloha v plnom rozsahu vrátená. V prípade zistenia rozdielneho Stavu v odovzdávanom
nebytovom priestore od stavu zodpovedajúcemu obvyklémrr opotrebeniu, mÓŽe prenajímatel'
požadovať od nájomcu finančnévyrovtlanie.

CI.

V

Cena a platobné podmicnky
1.Zmluvné Stlany sa dohodli' že za užívaniepredmetu nájmu ulrradí nájomca prenajímate|ovi
v zmysle zákona č' 1811996 Z. z, o cenách v znení neskorších predpisov nájomné vo výške
165'9695 €.

najeho účetpred prevzatím
podl.a
stavu po ukončení
energie
uhradí
skutočného
za
spotrebované
predmetu nájmu, cenu
2. Nájomné nájomca uhradí do pokladne prenajímatel,a, prípadne

akcie.

Čl. vr.
Ukončenie nájmu
Nájomný vzťah móŽe zaniknút' okamŽitým zrušením tejto Zmluvy a to:
- v prípade, že sa predmet nájmu neuŽíva na účel,na ktorý bol prenajatý.
1.

CI. VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca prehlasuje, Že bol oboznámený s technickým Stavom prenaj atých neb1tových
priestorov a V tomto stave ich bez výhrad preberá do tlžiyanta.

2. Nájomca bude uŽívat' prenajaté priestory riadnym a hospodárr.rym spósobom,
dodrŽiavať všeobecne platné predpisy, vďahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca
uŽívat' prenajaté nebýor,é priestory len na ťrčely,uvedené v čl' I', bod 3 tejto zmluvy'

bude
srnie

3. Nájomca nemá voči prenaj ímatel'ovi nárok na náhradu škody vzniknutej r.ra jeho zariadení
poŽiarom, kádeŽou alebo Živelnou udalost'ou. Ak z činnosti nájomcu dójde k ekologickému
zaťažentu, zodpovednost' príp. sankcie uloŽené príslušnými orgánmi znáŠa sám.

4. Nájomca je povinný umoŽnit' povereným kontrolnýrn a revíznym Zamestnancom
prenajínratel'a vstup do prenajatých nebytových priestorov za ťtče1orrroverenia ich
technického stavu a spósobu ich rržívania.
5. Nájomca nie

je

oprár,nený bez predchádzaj úceho písomnéhosťrl-rlasu prenajímatel'a
prenechat' predmet nájmu podl'a tejto zmluvy alebo akťrkol.vek .jeho čast' inérr.ru do uŽívarria

alebo do podnájmu. Bez súlrlasu prer-raj ímatel'a nesmie nájomca rrmoŽt1it' rrŽivanie a|ebo
prevádzkovanie predmetu nájmu iriej osobe ani na základe zmluvy o zdruŽeni prípadne inej
zmluvy o spoločnom podnikaní. Porušenie tejto povinnosti sa povaŽuje za závažnéporušente
tejto zmluvy v dósledku čoho má prenaj ímatel' právo ukončit'tento nájornný vzt'ah.

6. Nájomca je povinný dodrŽiavat' vŠetky povinnosti vyplývajúce z prísluŠnýchplatných
právnych predpisov upravujťrcich ochranu pred požiarmi, predovšetkým povinnosti
vyplývajúce zo zákona č, 31412001 Z.z. o ochrane pred poŽiarr-ni r' ztrení neskorších
predpisov' ako aj ostatné povinrrosti, ktoré mu v súvislosti s uŽívanímnehnutel'nostr
vyplývajú z platných právnych predpisov' zákona č. 2231200I Z.z' o odpadoclr a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č' |711992 Zb.
o Životnom prostredí v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedených
povilrností zodpovedá nájomca prenaj írnatel,ovi za všetky škody, ktoré prenaj ímatel'ovi
dósledkom porušenia povinnosti nájomcorn vzníkli, resp. sar-rkcie, ktoré boli prenaj ímatel'ovi
uloŽené.

je povinrrý riadit' sa príslušnými právnymi predpismi pre výkon čilrnosti na ktorú
bol predmet nájmu prerrajatý a za ich nedodrŽanie nesie zodpove<lnost'v plnom rozsahu.
7. Nájomca

8. Z hl,adiska poŽiarnej bezpečnosti rnusí byť zabezpečená asistenčná požíarnaslužba pri
akciách na ktorých je viac neŽ 1 00 ťudísúčasne.

9. V zmysle $ 7 ods.lO zákona č.42812002 Z.z. v znení neskoršíchpredpisov o ochrane
osobných údajov, nájomca podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovanim
osobných údajov' uvedených v časti ,,Zmluvné strany.. tejto zmluvy, pre potreby realizácie
účelutejto zmluvy. Nájomcov súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov prenajímatel'om
platí počas celej doby trvania nájomrrého vzt'ahu upraveného totúo zmlLtvou'
ČL VIII.

Záverečné ustanovenia

r. Yďahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou' sa riadia
príslušnými ustanoveniami zák' č' 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskoršíchpredpisov a srrbsidiarne ustanoveniami občianskeho zákorrníka v platnom
znení a ďalšími všeobecne záváznými právnymi predpismi.
2. Sankcia za porušenie podmienok uvedených v tejto zmluve

je

165,9695 €.

je

spísaná slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, bola pred podpisom prečiÍaná a na znak súhlasu zmluvnými Stranami podpísaná'

3. Táto zmluva

4. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom odoch zmluvných strán.
5. Táto zmluva nadobúda účinnost'dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

6. Zm|uva je vyhotol'ená v 2 exemplaroch, z toho 1 obdrŽí nájomca a 1 prenajímatel''

V Batizovciach dňa,
Za prenajímate| a..

Š.ž.

v Batizovciach a'i" ...rf .l
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