
ZMLIIvA
O NÁJME NEBYTOVÝCH PR]ESTOROV

uzavretá podl'a zákona č. 11ó/1990 zb. o nájme a podnájme
n€bytoYých priestorov v znení neskorších predpi§ov

ZMl. I]vNÉ, šTR ANY

prenajímatel': MEsTo sPIŠsKÉ, vLAcHY
ICo: 329 657, DIc : 2021331543
so sídlom| sNP 34, 053 6l Spišské Vlachy
zasfupené: p mátorom mesta Lubomírom Fifikom
bankové spojenie: DEXIA a.s. spišská Nová ves
číslo účtu: 3440021001 / 5600 vs 202006

a

nájomca: Mestské lesy a majetky Spišské V|achy spol. s,r.o,
zasfupené riaditeLom Vladimírom Sajdákom
so sídlom : sNP 34, spišské Vlachy

Článok I
úvodné ustanovenie

l, Mesto je vla§tnikom budovy s, č. 87, a zastavaného pozemku parcelné čislo KN 196 v
spišských vlachoch na ulici SNP č, 34, ktoré sú zapísané na LV č,l v k. ú, spišské Vlachy
ako výlučne vlastníctvo Mesta Spišské Vlachy,

2. Prenajímatel' posk},tol tieto neb}tové priestory nájomcovi, ža účelom prevádzky a
administrativnej činnosti organizácie Mestské lesy a majetky Spišské Vlachy spol, s.r.o.

Článok II
Predmet a účel nájmu

1. Predmetom íájmu sú neb}tové priestory, nachádzajúce sa na ulici sNP 34, s. č. 87

kancelária 38.80 m2

chodba 1 1,00 m2

chodba 2 3,50 m2

chodba soc. zariadenie 1.65 m2

Wc 1,10 m2

l



Článok III
Doba nájmu

l. Nájom sa uzatvála na dobu určitú, páť rokov od l, júla 2011 v zmysle Zásad
s hospodárením s majetkom mesta VZN č.2l20l0 a na základe uznesenia Mestského
zastupitel'stva v Spišských Vlachoch č. l05/v]/201l zo dňa 06. 09. 201l. Uznesenie MsZ
tvori prilohu tejto zmluvy o nájme. Nájomný vzťah móže zaniknúť výpoved'ou z
ktorejkol'vek sŤany. Vi?ovedná lehotaje 2 mesiace, ak nebolo dohodnuté inak, počita sa od
prvého dňa mesiaca nasiedujúceho po doručeni písomnej výpovede_ Prenajimatei'a nájomca
sú oplávnení v}povedať Zmlu\.u písomne z dóvodov uvedených v § 9 a § l 1 zák. č. l 16/ 1990
Zb. o nájme a podnájme neb}tových priestorov v zneni neskoršich zmien a doplnkov, príp. z
dóvodov uvedených v tejto zmluve.

2. V deň skončenia Ďájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímatefovi uvoLnené neb),tové
priestory v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutim na ich opotrebenie. ktoréje obvyklé pri
riadnom uživani a údržbe.

3. Ak nájomca neb}tový piestor neodovzdá prenajímatefovi v lehote uvedenej v odseku 3, je
povinný zaplatiť prenajimate]'ovi zmlu\.nú pokutu vo výške 5 % nájomného a úhrad Za
dodané služby za k^ždý dei nesplnerria povinnosti, okrem zmluvnej pokuty je nájomca je
povinný z titulu bezdóvodného obohatenia uhradiť prenajímatelovi sumu zodpovedajúcu
dohodnutému nájomnému.

4. V prípade ukončenia nájmu je ná.jomca povinný v.átiť nebytové priestory v stave
zodpovedajúcom stavebný,n úpravám vykonaných so súhlasom prenajímatel'a,

Článok Iv
Nájomné a úhřada za §lužby poskytované s nájmom

l. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného takto:
druh mie§tno§ti : podlahová plochai úhrada: / €/ rok

1319,20.- € / rok

l89,00,- € / rok

94,50,- € / rok

44,55._ € / rok

29,'70.- € l rok

chodba soc, zariadenie 1,65 m2

kancelária

chodba 1

chodba 2

38,80 m2

7,00 m2

3,50 m2

§adzba: m2l€

34 c/m2/rok

2'1 €lfi2hok

2'7 ehŤr2llok

27 €lm2lrok

2'7 €lm2líokWc 1.10 n2

spolu za rok i

nájomné za 1 rok činí :
zálohová platba za spotřebu vodv za řok 12 m3 x 1,1ó5 € =

r ó76,95 €

1 616,95 €
13,98 €

celková ročná platba

Me§ačná platba je

l 710,93 €

142,58 €

2. Nájomca bude nájomné uhrádzať mesačne v rovnakých splátkach, vo výške 142,58 €,
Platba za el. energiu bude finančne vysporiadaná podla skutočnej spotreby osobitnou
fakturou,

3. Platby bude nájomca uhřádzat' na zák|ade podpí§anej nájomnej zmlulT na účet
prenajímatel'a trvalým převodným príkazom mesačne, vždy do 20 dňa v danom mesiaci.



4. Za iadne uhladené nájomné sa bude považovať ak v lehote splatnosti bude nájomné
pripisané na účet prenajímatela, Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane do
omeškania s úhradou nájomného, uhradí za každý deň omeškania zmluvnú pokufu vo výške
0,05 % dlžného nájomného.

5, Zmluvné strany sa dohodli na výške úrokov z omeškania, ktoré upra\,,uje vykonávaci predpis,
ktolým je Nariadenie vlády č, 81l]'995 z. z,. Podl'a naňadenia platí, že výška úrokov
z omeškania je o 8 percenfuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnenim peňažného dlhu. Ak sa počas
truania omeškania zmeni základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, výška
úrokov z omeškaniaje o7 percenfuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba
Európskej centrálnej banky plah]á k pr"r'ému dňu pfislušného kalendámeho polroka. v ktorom
trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Eulópskej centrálnej banky sa použije počas
celého tohto polroka_

článok v
Práya a poyinnosti prenajímatel'a

1. Prenajimateť sa zaviizuje odovzdať nájomcovi neb},tové p.iestory v stave spósobilom na
riadne uživanie a v tomto stave ho na svoje náklady u&žiavať.

2. Prenajimatel je povinný umožniť nájomcovi užívať nebyové priestory za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s ich
nájmom.

3. Prenajimatef.je oprávnený na Vlastné náklady vykonávať váčšie stavebné a iné technické
úpravy a|ebo iné podstatné zmeny v neb}tových priestoroch len s písomnjm súhlasom
nájomcu. Nájomca je povinrrý bez Zb}.točného odkladu oznámiť plenajimateťovi potrebu
opráv, ktoré má prenajimatel' urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných
opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vz]ikla,
Prenajímatel'je povinný zabezpečit a uhrádzať všetky náklady na oplavy a údžbu
neb}tového priestoru s vj,nimkou nákladov spojených s obvyklýŤn udržiavanim, ktolé uhrádza
nájomca. To neplatí, ak je prenajimateť povinný na príkaz pdslušného orgánu vykonať
stavebné a iné úpravy alebo iné podstatné zmeny v nebyových priestoloch, ktoré v}pl:í,Ťajú z
dodržiavania všeobecne závázných právnych predpisov ( revízie zaliadeni, a pod,) V takomto
pripadeje nájomca povinný vykonanie stavebných prác umožniť a strpieť.

4. Prenajímatel'je počas trvania nájmu v sprievode s nájomcom alebo nájomcom poverenej
osoby oprávnený vykonávať potrebné techrrické kontroly,

5. Prenajímatef súhlasí s pňmeranj,rn označením prevádzky nájomcu pled vstupom do
prenajatých priestorov. Pdpadná propagácia nájomcu na prenajatej budove musi byť vopred
odsúh|asená s prenajímatelom a Mestom Spišské Vlachy.

6. Nájomca si sám zabezpeči na svoje náklady poistenie \,nútomého vybavenia v rozsahu
svoiho majetku,

Článok vI.
Práva a povinno§ti nájomcu

1. Nájomca je povinný uživať neb}tové pdestory len na účel dohodnutý touto zmluvou a tak, aby
nedochádzalo ku škodám. Popri nájomcovi sú oplávneni neb}tové pťiestory a ich
pfislušenstvo užívat' zame§tnanci, ktoň v neb}tových priestoroch vykonávajú prácu,
Nájomca nie je oprávnený prenechať neb}tové priestory, alebo ich čast' do prenájmu tretej
osobe,

2. Nájomca je povimý riadne uživať neb}tové priestory a zabezpečil, aby prevádzkovaním
činnosti na ktoré si neb},tové priestory prenajal, nebol rušený pokoj a poliadok v budove.



3. Nájomcaje povinný ňadne a včas platiť nájomné, a preddavky na ne.
4, Nájomca je povinný bez zb)točného odkladu oznámit' prenajimateťovi potrebu opráv a plác,

ktoré má urobiť prenajimatel'a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv. lnak
zodpovedá za škody, ktoré nesplnením tejto povinnosti vznikli a nemá nároky, ktoré by mu
inak prináležali prc nemožnosť, alebo obmedzenú možnosť užívať predmet nájmu pre
závady, ktoré podstatne alebo dlhši čas zhoršujú uživanie predmefu nájmu.

5. Nájomcaje povinný znášať obĎedzenie v uživani nebYových piestorov v lozsahu potrebnom
na vykonanie opráv a údržby.

6, Nájomca je povimý riadne sa starať o údržbu nebytových p estoTov a nahradiť sám a na
vlastný účet náklady na ich údržbu, ktoré sú spojené s obvyklým udržovanim predmetu nájmu
a náklady na údúbu a opraw v rozsahu dohodnutom v odseku 7.

7. Ná.jomca hradi a vykonáva alebo zabezpečuje na svoje náklady vykonanie týchto prác:
qmaťovanie neb}tových priestorov, nátery okien, zasklievanie okien, údržbu, vlfoneny
zámkov, zástrčiek, zásuviek, v}pínačov, žiaroviek, opravy vodovodnýcb a hygienických
zariadeni, ktoré vyp|ýwajú z bežného a riadneho uživania,

8. Al( nájomca v},naložil na predmet nájmu náklady pri váčšej oprave, alebo údržbe, ktoré je
povinný vykonať prenajímatel. má nárok na náhradu týchto nákladov, ak oprava bola
vykonaná so súhlasom plenajímatela, pričom boli dodržané podmienky uvedené v zákone č,
50116 Zb. v znení neskoršich predpisov, ( stavebný zákon ) a]ebo ak prenajimate]' bez
Zb}točného odkladu opraw neobstaral hoci mu bola oznámenájej potreba.

9. Nájomcaje povinný bezodkladne upovedomiť prenajímatela o zmene svojho nážvu. právnej
subjektivity, adresy, prípadne ďalšich zmien, ktoré majú lpl}nr' na súčinnosť medzi
Zúluvn]hni stranami.

10. okrem pfipadov uvedených v odseku 8 nájomca nesmie vykonávať iné stavebné úplavy ani
iné podstatné zmeny v neb}tových priestoroch bez pisomného súhlasu prenajimate]'a a to ani
na svoje náklady.

11. Nájomca je oprávnený bez súhlasu prenajimatefa vykonať na svoje náklady drobné vnútomé
úplavy, Za ktoré sa považuje, zaviesť klimatizáciu, poplašné zariadenia, mreže, rolety,
stavaný náb}tok a pod., ktoré svojim rozsahom nezasahujú do stavebných úpmv.

12. Nájomca preberá na seba všetky povifurosti v}pli.vajúce zo všeobecne záváZných a svojich
interných predpisov, predpisov o ochrane zdlavia pri práci, bezpečnosti pň práci, ochrane
majetku a požiamej ochrane. Akákofvek škoda, ktorá vznikne V prenajaf,ých priestoroch a
bude spósobená nájomcom alebo osobami, ktolé majú vzťah k nájomcovi bude nájomcom na
jeho vlastné náklady odstránená. v opačnom prípade sa nájomca zavázuje uhradiť vznikrrufu
škodu, následky škody a náklady na odslránenie škody v plnej výške prenajimatel'ovi
be7odLladne po V)iVe prenalimatel'a

13. Nájomca sa zavázuje za svojej pritomnosti prenajímatefovi ( jeho splnomocnenému
zástupcovi ) na jeho požiadanie umožniť vstup do prenajatých priestoroch za účelom
preverenia dodržiavania zmluvných podmienok.

Článok vII
záÝerečné ustanovenia

1. všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len formou písomných dodatkov
podpisaných oboma /mlu\ nými slranami,

2. Zmluva sa vyhotovu.je v št).i,och vyhotoveniach, z ktorých každá žmluvná strana dostane dve
vyhotovenia,

3. Zmluvné strany sa sjej obsahom oboznámili a prehlasujú, žejej porozumeli a na znak súhlasu
s ňouju vlastnoíučne podpísali,

4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy vlpljvajúce prechádzajú na právnych nástupcoch oboch
účastníkov,



5. Práva a povinnosti touto zmluvou neuplavené
č, 1 16190 Zb. ObcttodnjŤn zákonníkom a ďalšimi

sa riadia prislušnjmi ustanoveniami zákona
r šeobecne záváznýmt právnyrnr predpismi,

v spišských vlachoch, dňá: 07. §eptember 2011

Zoznam priloh :

Uznesenie Mestského Zasfupiteťstva
List vlastnictva
Snimok z mapy
IČo mesta Spišské Vlachy

Prenajímatel'
l|,''t

Ňáio-"u
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