ZMLUVA
o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
č.: 32/2016
Zmluvné strany:
Prenajímateľ:
Mestská časť Košice – Barca
040 17 Košice, Abovská č. 32
zastúpená: Františkom Krištofom, starostom
IČO: 00691003
Bankové spojenie: VÚB Košice – mesto: 14725-512/0200
( ďalej len prenajímateľ )
Nájomca:

meno a priezvisko: Leščinský Martin
bytom:
rodné číslo:

po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovnú zmluvu o nájme nebytových priestorov
(ďalej len „zmluva“) v objekte na Abovskej 30 v Košice - Barca.
Čl. I.
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – stavby so súpisným číslom 2 na pozemku
parcelného čísla 68 na Abovskej 30 v Košiciach v k. ú. Barca, zapísanej na liste
vlastníctva č. 936.
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto
zmluve časť nehnuteľnosti uvedenej v ods. 1 tohto článku telocvičňu a sociálne
zariadenia, (ďalej len predmet nájmu), za účelom športovania – stolný tenis.
3. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý
v tejto zmluve a v súlade s predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. Za
porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 10,00 € ( slovom desať eur) za každý aj začatý deň trvania porušenia
tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.
Čl. II.
Doba nájmu
Nájom je dohodnutý na dobu určitú od 19.09.2016 do 10. 04. 2017 ( okrem štátnych
sviatkov a obdobia od 24. 12. 2016, 25.12. 2016 a 31. 12. 2016) v uvedený termín
v pondelok: 19.09.2016, 17.10.2016, 24.10.2016, 14.11.2016, 28.11.2016, 12.12.2016,
23.01.2016, 06.02.2016, 27.02.2016, 13.03.2016, 27.03.2016, 10.04.2016,
od 17:30 hod. do 19:30 hod.

Čl. III.
Nájomné
1. Výška nájomného je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 182 Eur za 12
zápasov, ktoré bude uhradené pri podpise zmluvy v hotovosti do pokladne mestskej
časti.
2. Prenajímateľ zabezpečí nasledovné služby: elektrická energia, osvetlenie, vodné
stočné, dodávka tepla a TÚV. Uvedené náklady sú zahrnuté v nájomnom.
Čl. IV.
Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy
1. Nájom sa skončí uplynutím doby uvedenej v článku II. tejto zmluvy.
2. Pred uplynutím dojednanej doby sa nájom môže skončiť písomnou dohodou
zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.
3. V písomnej dohode o zániku nájmu sa uvedie deň, ku ktorému sa nájom skončí. Ak
deň ukončenia nájmu nie je v dohode uvedený, skončí sa nájom dňom nasledujúcim
po dni, keď bola písomná dohoda uzavretá.
4. Výpoveďou môže zmluvné strany ukončiť nájom podľa ust. § 9 zák. č. 116/1990 Zb,
v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom sa dohodli, že výpovedná lehota je
jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy bez
predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov
voči nájomcovi ak: a)nájomca užíva predmet nájmu na iný účel ako je dohodnutý
touto zmluvou, b) nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej
dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, c)
bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté o zmenách stavby alebo
o odstránení stavby, d) mešká s úhradou nájomného.
Čl. V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prenajímateľ sa zaväzuje:
- odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie
a v tomto stave ho na vlastné náklady udržiavať,
- umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto
zmluvou a zabezpečiť mu nerušený výkon práv spojených s nájmom, takisto je
povinný riadne a včas poskytovať nájomcovi služby na ktorí sa zaviazal.
2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup do prenajatých priestorov a vykonať
kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade s účelom a spôsobom
dohodnutým v tejto zmluve.
3. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. Časti prvej
a druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
4. Nájomca sa zaväzuje:
- užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou,
- bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu tých opráv a prác, ktoré
má urobiť prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá
nesplnením tejto povinnosti vznikla,

-

-

zodpovednosť v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatého priestoru
a zaväzuje sa pred začatím prevádzky vykonať potrebné opatrenia na zabránenie
vzniku požiaru, resp. inej havárie.,
plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti
pri práci, ochrane majetku , hygienických a protipožiarnych predpisov,
neprenechať predmet nájmu do užívania tretím osobám bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímateľa,
udržiavať čistou a poriadok v prenajatých a priľahlých priestoroch.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený domáhať sa náhrady
škody, ktorá presiahne zmluvnú pokutu.
Čl. VI. Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien
a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia zák.
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov,
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne
záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek
sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci
príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu z ktorých po jej
podpísaní zmluvné strany obdržia po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č.
546/2010 Z. z. , ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť článku V a tých ustanovení
zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má
trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
V Košiciach, dňa:..........................................

............................................
prenajímateľ:

............................................
nájomca:

