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zMLUVA

,_,

o nájme nebytových priestořov
uzatvorená podl'a zákona č. 116lr99o zb. a súvisiacich predpisov

Prenajímat€l':

semenár spišskévlachy, a.s.
]arná 18, spišskéVlachy
Ico | 31703089
č. účtU:2626380219/1100
zastúpený: JUDr,

I\4ilan

siVý, spráVca konkurznej podstaty
a

Nájomca:

Mesto spišskévlachy
sNP 34, spišskéVlachy
Tco: 00f296s7
č, účtU| 3440021001/5600
zastúpený: Ing. LadislaV Šterbjnský, primátor mesta

sa dohodli takto

I

čt, r
Prenajímate]']e V|astníkom objektov, ktoré sú predmetom nájmu a ktoré sa nachádzajú na
nasledoVných parcelách katastřálneho územia spišskéVlachyI
ě.2000/2, č.200a/6, č,2000/7, č.2000/8, č.2ao0/9, č, 20oolto, 2001/2.

č1.2
1) Prenajímatel' déVa do nájmu VyššieUVedené staVby Vrátane technoIogických zariadení,
strojov, nábytku a pod., nachádzajúcich sa V nich,
2) Predmety nájmu sa budú využívaťpre potreby mesta.

čl, e
1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitúa nájom sa počítaod účinnostizmluvy.

2) Pre Výpoved'nájomnej zmluVy platia ustanovenia Všeobecne závázných práVnych predpisov,
3) zmluva je platná dňom podpisu a účinnádňom fyzického odovzdania predmetu nájmu.

čl. +
Nájomca sa zaVázujei
1) chrániť prenajaté priestory a udržiavať ich V riadnom stave,
2) zabezpečiťna svoje náklady opravy súVisiace s užívaníma náklady spojené s obvyklým
udížiaVaníínprenajatých priestorov,
3) stavebné úpravy a opravy presahujúce rámec bežnej údržbyVykoná nájomca na náklady
prenajímatel'a po jeho predchádzajúcom súhIase,
4) zabezpečiť protipožiarne opatrenia a dodržiavať predpisy oBP a vykonávať predpísané
reVízie predmetných zariadení,
5) udržiaVať čistotu a poriadok v prenajatých priestoroch,
6) prevziať zodpovednosť za škody V prenajatých priestoroch spósobené počas ich UžíVania
alebo za škody spósobené na susedných objektoch zaVineným konaním alebo nedban]iVosti,
7) neprenechať prenajaté priestory d'alšiemu nájomníkovi, okrem organizácií zriadených
mestom, založených mestom alebo V ktoďch má mesto obchodný podiel.

_=:-

č1.5

V

Nájomca preberá objekt V stave akom sa nachádza a uvedie ho do stavu schopného
do nájmu.
užíVania. Tieto náklady sa po odsúhlasenízapočítajú
2) Nájomca konštatuJe, že je Vlastníkom pozemku pod stavbou a bude sa Uchádzať o jej kúpu.
1)

čl. o
za predmet prenájmu dohodli zmluvné strany na 1,-sk/m'ročne.
t,j. dodáVky e|ektriny, plynu, telefón, odvoz TKo a pod.
1.ad, na svole rál ady V p nej Výške nájomca,

1) Nájomné

2) Všetky služby spojené s nájmom,

čt, l

Fyzické odovzdanie predmetu prenájmu sa Vykoná zápisnicou, V ktorej sa uvedie itechnický
stav bLjdov a ]ch zariadení ku dňu odovzdania.

čl. s
Nájomca berie na Vedomie možnosťukončenia a zániku nájmu V zmysle zákona o konkurze a
vyrovnaní,

čt. s
1) Táto zm uva

2)

je Vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorej každá zo zmluvných strán obdržípo 2

VyhotoVeniach,

Akékolvek zmeny alebo doplnky

zmlLrVných strán.
3) Zmluvné strany po

k tejto zmluvy si

Vyžadujúpísomný súhlas obidvoch

jej prečítanísobsahom zmluvy súhlasia a na znak toho ju podpisujú.

V Poprade dňa 1,7,09.2004

Za prenajímatel'a:

J tJ

Dr,

5lVy

Za nájomcLr:

Inq, LadislaV Šterbinský

