
Zmluva o níljmc ncbytových prics tol'uv Č. 329/61212014 

ULal\OrCnú podra zúkona č. 116 1990 /..b. o nájm~ a podnájme nd1)tO\)Th priCSIOI"O\ \ /neni 
neskorších predpisov a podra VZN Č. 6120 I I lásady hospodárenia s majelkom mesta 

71alé Moravce \ znení Dodalku Č. I a Dodatku Č. 2 mcdzi 

rrcnaj Illlalt!1'om: 

II 

nájomcom: 

,\Iesto Zlaté Moravcc 
I.Mája 2,953 Ol Zlaté JVlonl\'Cl' 

V zaslúpení : Ing. Peler I cdmir. CSc. - primálor m<!SIa 
1(' 0: OO 30 86 76 
DI : 2021058787 
BankO\ť spojenie: VL'B. pobočka l ilra. esrO/ilúra lial ... :'\I,'rmcc 
tíslo ÚČIU: 334221620200 

(cralej len "prenajíma!e]""') 

Oaniela Lindovská 

(cl' alej len "nájomca ,.) 

Zmluvn': sIrany, rešpeklujúc zákon č. 1381991 lb. o majelku obd \ 7n\!nl neskoršIch 
predpiso\. VIN Č. 6,20 I I lásad) hospodárenia s majelkom mesta lIal': :Vlora\ ce učinne 
od 11.07.2011 \ meni jeho Dodatku Č. I a Dodatku Č. 2. sa dohodli na uLa\ľelllejlo Il11lu\) 
o n:ljmc neb) lo\ého priesloru Č. 3644 '23934 '20 13 rodra uSlano\'cnia * 3 zakona Č . 116 1990 
lh. o nújmc a,pod nájme neb)IO\)ch priesloro\ \ Incní neskorškh predpiso\ apodr" 
uSlano\enia Š 663 II naskd ujúc<!ho ,ákona č. ~O 1lJ6~ lb . Občwnsk) /úkolmik \ /nenl 
neskorškh rm:clpiso\ (ďalej liei .. 7mI1l\"").(3 nasledo\ n)ch podmienok. 

I. 
Predmet a Ílčel n:íjmu 

I. Prenajimatd' je \ý l učn)111 \laslI1íkolll nehnulernosli nachádLajúccj sa \ k.lI. Ilalé 
f\lorU\ce - slm'b~ súpisné číslo ::1062 - buclo\a CI-l'< I RU[\1 VOI :lq : 1I0 (' \SU (budll\a pn: 
;ko151 \ O. na \ /dclá\'anie a \ 5 skul11). nachádLaj ucej sa na l I ici RO\l;anl)\ ej \ IIUI~ ch 
Mora\ciach. po ·ta\ <!ncj na pozemku parcel) K, regislra .. C". člslo parcel~ 26U I 17 (druh 
pozemku: /.asl3\ané ploch) a nád \ oria). zapísanej na LV č . 3~5'. 

2. Prenajílllalcr prenajíma I1ÚjOIllCO\ i La podm ienok uslano\en~ch 101IIO /Inlu\ou 
neb~ IO\~ prie,I<lľ~ nachúd/ajucl: sa \ nehnulcl'nosli (SI<" h.:) u\ edenej \ bode I. loh", ':Ioink u 
a IO: 
• neb~ 10\1: pricslor) o \ 5mcrc 138 Ill ~ 

3. l'<ájomca si predmel nájmu prenajíma za účelum cvičenia aerobicu. 

-I. I'\ájomca má pnho uLÍ\nľ spo l očné pries lor~ sim b~ u\ clknej \ odseku I. 10hlO članku 
\ rO/sahu ne\ ~ hnulnom na rilldn~ chod predmelU nújmu . 



II.
Termín prenájmu priestorov

Prenaj ímatel na základe tejto znlluvy poskytne nájonlcovi priestory dohodnuté v clánku
l. tejto znlluvy v nlesiaci január 2014 podla nasledovného rozpisu:

Dátum Casový harmonogramSpolu hodiny
08.01.2014

19.00 hod. - 20.00 hod.l
13.01.2014

. 19.00 hod. - 20.00 hod.1

15.01.2014

19.00 hod. - 20.00 hod.l
20.01.2014

19.00 hod. - 20.00 hod.l
22.01.2014

19.00 hod. - 20.00 hod.l
27.01.2014

19.00 hod. - 20.00 hod.l
29.01.2014

19.00 hod. - 20.00 hod.l

Spolu prenájom za január 2014:
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III.

Cena prenájmu a podmienky úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene prenájmu za nebytové priestory podla tejto
zmluvy - pri nájomnom vo výške 5,00 €/hod. a celkovej dobe prenájnlu nebytových
priestorov podla tejto zmluvy 7 hodín (7 hodín x 5,00 €/hod. = 35 €) - vo výške 35,00 €
/slovom: tridsatpät eur/o

2. Nájonlca sa zaväzuje uhradit nájonlné za l11esiac január 2014 vo výške 35,00 €
/slovom: tridsat'pät' eur/ na úcet prenajínlatela c. 33422162/0200, variabilný synlbol:
7659106796, alebo v hotovosti do pokladnice mestského Úradu do 31.01.2014.

3. V cene je zahrnutá položka za prenájom nehnutelného a hnutelného majetku
un1iestneného v prenajatých priestoroch CVC.

4. Dodržanie bezpecnosti, požiarnej ochrany a upratovanie zabezpecuje nájomca.

IV.

Podmienky prenájmu

Povinnosti prenajímatela:
1. Prenajín1atel sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnÚt nájon1covi priestory
dohodnuté v clánku l. tejto zn1luvy, v tern1íne dohodnuton1 v clánku Il. tejto zmluvy.

Povinnosti nájomcu:
1. Nájomca je oprávnený využit prenajaté priestory výhradne na Úcel dohodnutý
v clánku l. odstavec 3. tejto zmluvy.

2. Nájomca je povinný zaobchádzat s n1ajetkom prenajímatela v prenajatých priestoroch
tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pocas prenájmu nájonlca v plnej miere zodpovedá za
škody vzniknuté na n1ajetku prenajín1atela.
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ll. 
T cnnín pl'cn:í jmu pries to rov 

Prenajímateľ na základe tejto zmlu\'y posk) tne nájomcovi priestory dohodnuté \ článku 
Ltcjto zmlll\~ \ mesiaci j anu :'II' 201-' podľa nasledovného rozpisu: 

D:l IUIIl C asový hurmonogral1l Spolu hodin y 
08.01.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
13.01.2014 19.00 hod. 20.00 hod. I 
~. o 

oo • 

15.01.201 4 19.00 hod. 20.00 hod. I 
20.01.2014 19.00 hod. 20.00 hod. I 
~201.2014 19.00 hod. 20.00 hod. I 

27.01.2014 19.00 hod. 20.00 hod. I 
29.01.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 

, . . 

III. 
C cn:, pren:íjlllu :I podmienky úhnldy 

I . Z mluvné stran~ sa dohodli na cene IU'cn:'tj mu 7.:1 nebytové priesrol'y IlOdľa tcjlO 
lllll u \' ~ . pri nájomnom \0 \ ~'ške 5.00 f /hod. a cell,oH:j dobe prenájmu neb) to\~ch 
priestoro\ podľa tejto zmlu\~ 7 hodín (7 hodín x 5.00 Chod. 35 E) \0 \'~ ; kc 35,00 ( 
Is lo\'o ll1 : tri dsa t ' pii ť clIr/. 

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné za mesiac január 2014 \0 \ )'ške 35,00 f 
Islo\'om: trids:lt' piit' eUI'! na účet prenajimalera č . 33 .. '12162/0200, \ariabiln~ s~Jllbol: 

7659 106796. alebo \ hoto\'osti do pokl adnice mestského úradu do 3 1.0 1.20 l -L 

3. V ccne je zahrn utá položka 1..<1 pn:nájom ndlllutt.: ľ ného a hnutt.:ľného majet~u 

umiestneného \ prenajat)-c h priestoroch evč' . 

.t . Dodržanie bezpečnost i. požiarnej ochran) a upratO\ an ie zabezpdujt: najomca. 

PO \' i n nOS I i p rCH:! jí 111 :1 te!',,: 

I V, 
Podmienky prc n,ij mu 

I . Prenajímater sa na ,úklade t~jlo Lllllll\ ~ zu\'ä/lIjc posk) tnúf n:ijOIllCO\ i pn('stor~ 
dohodIllIIC \ č l ánku I. tej to zm lll\'). \ termíne dohodnutom \ článku IL tejto 7mhl\). 

Povinnos ti n:l j olllcU : 
I. Nájomca je opnhllell) \) LIZli prenajaté priestory \ )' I1ľadne na účel dohodllllt~ 
\ článku I. odstavcc 3. tej to zmlu\). 

2. Nájomca jc povinn)' zaobchádzať s majetkom prenajimate ra v prenajnt)'ch priestoroch 
tak. aby nedoš lo k jeho poškodeniu. Počas rrenájmu llújolllca \ plnej mkn: /odpon:dú .ta 
škod) \'znikllllté na majetku prcnajímatel'a. 
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3. V sÚlade so zákonon1 NR SR c. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri

práci a o zn1ene a doplnení niektorých zákonov, zákonon1 NR SR c. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi. vyhláškou MV SR c. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, nájomca si služby
bezpecnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpecuje san10statne. vo svojej
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiavat povinnosti a opatrenia ustanovené týmito zákonmi
a vyhláškou a ostatnýn1i predpismi, ktoré s nilni sÚvisia.

4. Nájomca je povinný odovzdat po ukoncení predn1et prenájn1u bez závad.

5. Nájomca je povinn)! uhradit prenaj ín1atelovi všetky škody vzniknuté na majetku.
ktoré boli spísané pri ukoncení prenájmu v protokole z fyzického prevzatia, a to ihned pri
spísaní protokolu z fyzického prevzatia predmetu prenájmu.

6. Pri odovzdaní a spätnom prevzatí predmetu prenájmu bude spísan)! protokol
z fyzického odovzdania.

Úhrada nákladov za služby spoiené s užívaním:

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujÚcej zálohovej platbe za energie a služby:

Cena za dodávku tepla:
Cena za vodne a stocné:

Cena za el. energiu:

Spolu:

15,00 €/n1esiac
2,67 €/n1esiac
1,67 €/n1esiac

19,34 €/n1esiac

ZálohovÚ platbu vo výške 19,34 € za služby spojené s predn1etom nájmu sa zaväzuje nájomca

uhradit na Úcet. prenajímatela c. 33422162/0200, variabilný symbol: císlo faktúl)l, alebo
v hotovosti do pokladnice Mestského Úradu Zlaté Moravce do dátun1u splatnosti uvedeného
na faktÚre vystavenej prenaj ímatelom.

Celkové zÚctovanie za poskytnuté služby spojené s nájmom predmetu nájn1u sa vykoná raz
rocne, a to do 30 dní po dorucení vyÚctovania od dodávatelov jednotlivých médií. Nájomca je
povinn)! uhradit nedoplatok do 15 dní od dorucenia vyÚctovania prenaj ímatel'om. V tej istej
lehote je prenajín1atef povinný vrátit nájomcovi preplatok zistený vyÚctovanín1.

v.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zn1luva sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písn1. b) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva nadobÚda platnost dl10m podpísania zn1luvnými stranan1i a Úcinnost di10m
jej zverejnenia na webovej stránke mesta.

3. Zmluvu je možné menit iba písomnou formou, na základe vzájomnej dohody, pricom
návrh na zmenu n1ôže podat každá zo zmluvných strán.
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3. V súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplneni niek torých zákonov. zákonom NR SR Č . 31412001 Z. z. O ochrane 
pred požia rmi. vyhláškou MV SR Č. 12112002 Z. z. o požiarnej prevencii. nájomca si služb~ 
bezpečnostného technika a technika požiarnej ochran) zabezpečuje samostatne. \'0 s\ ojej 
dastnej ré2ii a zaväzuje sa dodržia\ať podnnosti a opatrenia ustanovené t)mito zákonmi 
a \ yhláškou a ostatnými pred pismi. ktoré s nimi sú\isia . 

.. lo Nájomca je povinný odovzdať po ukončeni predmet prenájmu bez závad. 

5. Nájomca je povinn)' uhradiť prenajímateľovi všetky škody vzniknuté na majetku. 
ktore' boli spísané pri ukončení prenájmu \ protokole z fyzického prevzatia. a to ihneď pri 
spísaní protokolu z fyzického pn!\-zatia predmetu prenájmu. 

6. Pri odovzdaní a spHtnom prevzatí predmetu prenájmu hude spísatl) protokol 
z fyzického odo\Zdania. 

Úhnula nák ladov za služb" sllOjcné s užív:mím: 

Lmlu\'lle strany sa dohodli na nasledujúcej záloho\'ej platbe za energie a služb): 

Cena za dodávku tepla: 
Cena za vod ne a stočné: 
Cena za el. energ IU: 

Spolu: 

15.00 €/mesiac 
2.67 €/mesiac 
1.67 €/mesiac 

19.34 €/mesiac 

Zá lohovú platbu vo v)ške 19 ,3~ € za služby spojene s predmetom nájmu sa zaväzuje nájomca 
uhradiť na účet . prenajímateľa č. J3~22 162/0200 . \ ariabil n)' symbol: č í s l o fa ktúr·y. alebo 
v hoto\ osti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce do dátumu splatnosti uvedeného 
na faktúre \ ystavcncj prenajímateľom. 

Celkové zúčtovan i e za poskytnuté služb) spojené s nájmom predmetu nájmu sa vykoná ra7 
ročne. a to do 30 dní po doručení vyúčtovania od dodávateľov jednotliv)ch médii. Nájomca je 
povinn) uhradiť nedoplatok do 15 dní od doručenia \yúčtovania prennjímateľom. V tej istej 
lehote je prenaj ímateľ povinný vrátiť nájomcovi preplatok Listen)- \ yúčtovanim. 

v. 
Zúvcrcčn č usta novenia 

I. Táto zmluva sa uzatvara v zmyste § 9a ods. 9 písm. b) Lákona č. 1381991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnost" diíom podpísania zmlu\ nými stranami allčinnosť dllom 
jej 7\wejnenia na \\ebovej strúnke mesta. 

3. ZmlLl\ II je možné meniť iba písomnou formOll . na dtklacle \'zújomnej dohod). pričom 
núvrh na zmenu môže podať každá zo zmlu\n)ch strán. 
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4. Zmluva je spísaná v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží prenajímatel
a 1 vyhotovenie obdrží l1ájol11ca.

V Zlatých Moravciach, dií.a ..l.J..)A~..)P.1.4.

Z a pre 11a j í 111a tel' a:

H ••• ~ ••• H •••••••••••• H

Ing. Peter Lednár, CSc.
pri111átor mesta

Materiál spracoval: "r:~
Za správnost: ......•.~+L.Dna: oooo~(? .~./.: •• t:q.t.7..~..~ . 4

Z 2.. I~,'l iD14

V Zlatých Moravciach, dna .

Nájomca:

••• H.HH~~~.H •••••• H.H.H

Daniela Lindovská

.. L Zm luva je spísaná \' 4 rovnopisoch. z ktor)ch J vyhotovenia obdrzí prenajímuter 
u I \) hoto\enie obdrží nájomca. 

V Zlal)'ch Moravciach. d lla ... 2.t.)A~.)Q.1.t 

L a pre naj í mat c ľa: 

..... ~ ...... . 
Ing. Peter Lcdn:í,", CSc. 

primátor mesta 

Material spracoval: ~ ... .......... . 

r· ~ ' Za spravnos . ......... . ...... . 

Dn.: ... !!.~ .. L .. !..o. ť.L . ...... . 

Z 1 .. I ~V ;~14 
V llat)/ch Moravciach. dňa .................... .. . 

N áj o m c a: 

Daniela Lindo"s k:í 


