
Zmluva o nájme nebytových pries torov č . 329/02477/2014 

uzatvorená podra zákona Č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisovapodra VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia majetkom mesta 

Zlaté Moravce v znení Dodatku Č. I a Dodatku Č. 2 medzi 

prenaj í mate rom: 

a 

náj omcom: 

Mesto Zlaté Moravce 
J.Mája 2,953 O I Zlaté Moravcc 
V zastúpení : Ing. Peter Lednár. CSc. - primátor mesta 
I ČO: OO 30 86 76 
DiČ: 2021058787 
Bankové pojenie: VÚB, pobočka Nitra. expozitúra Zlaté Moravce 
Číslo účtu : 33422162/0200 

(ďalej len "prenajímatel"') 

Daniela Lindovská, 

(ďalej len "nájomca") 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, VZ Č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné 
od 11.07.20 II v znení jeho Dodatku č, 1 a Dodatku Č. 2, sa dohodli na uzavretí tejto Zmluv) 
o nájme nebytového priestoru Č. 329/02477/2014 poMa ustanovenia § 3 zákona č, 11611990 
Zb. o nájme a, podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovapodra 
ustanovenia § 663 a nasledujúceho zákona č, 4011964 Zb. Občiansky zákonník \. lnení 
neskorších predpisov (ďalej tiež .. zmluva") za nasledovných podmienok: 

I. 
Predmet II úče l nájmu 

L Prenajímater je výlučným vlastníkom nehnuternost i nachádzajúcej sa \ k.ú. Llaté 
Moravce - stavby sú pi né číslo 2062 - budova CENTR M VOĽNÉIJO ČASU (budo\a pre 
školst\'o, na vzdelávanie a v)skum). nachádzajúcej sa na Ul ici Rovliano\ej \ Ilatjch 
Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra .. C", číslo parcel) 2601 11 7 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na L V č, 3453, 

2, Prenajímater prenajíma nájomcovi za podm ienok ustanovených touto zmluvou 
nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteJ'nosti (stavbe) uvedenej v bode l . tohto článku 
a to: 
• nebytové priestory o v)'mcl'c 138 mZ 

3. ájo mca si predmet nájmu prenajíma za účelom cv ičenia aerobicu . 

.t, Nájomca má právo užívaľ spoločné priestory stavby uvedenej v odseku I. tohto článku 
v rozsahu nevyhnutnom na riadny chod predmetu nájmu. 



II . 
Termín Pl'enájmu pries torov 

Prenajimater na základe tejto zmluvy poskytne nájomcovi priestory dohodnuté v článku 
i. tejto zmluvy v mesiaci feb.-uár 201-' podl'a nasledovného rozpisu : 

Dátum Casov)' harmonogram Spolu hodiny 
04.02.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
05.02.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
10.02.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
12 .02.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
19.02.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
24.02.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
26.02.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 

Spolu prenájom za február 2014: 7 

111. 
Cena prenájmu a podmienky úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene prenájmu za nebytové priesto ry podľa tejto 
zmluvy - pri nájomnom vo výške 5.00 €/hod. a celkovej dobe prenájmu nebytových 
prie torov podra tejto zmluvy 7 hodín (7 hodín x 5.00 €/hod . = 35 €) - " O v~'š ke 35,00 € 
Is lovom: tridsat'piiť eUI·I. 

2. Nájomca sa zaväzuje uhrad iť nájomné za mesiac február 2014 vo výške 35,00 € 
Is lovom: tridsaťpäť eurl na účet prenajímatera č. 33422162/0200, variabiin)' s)mbol : 

alebo v hotovosti do pok ladnice mestského úradu do 28.02.201-1. 

3. V cene je zahrnutá položka za prenájom nehnuterného a hnutel'ného majetku 
umiestneného v prenajatých prie toroch CVČ. 

-I. Dodržanie bezpečnost i. požiarnej ochrany a upratovan ie zabezpečuje nájomca. 

IV. 
Podmienky prenájmu 

Povinnosti prenajímatel'a : 
I. Prenajímater sa na základe tejto zmluv)' zaväzuje poskytnúť nájomCOVI priestor) 
dohodnuté v článku i. tej to zmluvy. v termíne dohodnutom \ článku li. tejto Lmlu\') . 

Povinnosti nájomcu: 
I. ájomca je oprávnený využiť prenajaté priestory výhradne na účel dohodnut) 
v článku i. odstavec 3. tejto zmluvy. 

2. Nájomca je povinný zaobchádzať s majetkom prenajímatel'a v prenajatých priestoroch 
tak. aby nedošlo k jeho poškodeniu. Počas prenájmu nájomca v plnej miere zodpovedá za 
škody vzniknuté na majetku prenajímate ra. 
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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 samostatne, vo svojej
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiavat povinnosti a opatrenia ustanovené týn1ito zákonn1i
a vyhláškou a ostatnýn1i predpisn1i, ktoré s nin1i sÚvisia.

4. Nájon1ca je povinný odovzdat po ukoncení predn1et prenájn1u bez závad.

5. Nájon1ca je povinný uhradit prenajín1atelovi všetky škody vzniknuté na majetku,
ktoré boli spísané pri ukoncení prenájn1u v protokole z fyzického prevzatia, a to ihned pri
spísaní protokolu z fyzického prevzatia predn1etu prenájn1u.

6. Pri odovzdaní a spätnon1 prevzatí predn1etu prenájn1u bude spísaný protokol
z fyzického odovzdania.

Úhrada nákladov za služby spoiené s užívaním:

Zn11uvné 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 €hnesiac
1,67 €/mesiac

19,34 €/mesiac

ZálohovÚ platbu vo výške 19,34 € za služby spojené s predn1etom nájmu sa zaväzuje nájomca
uhradit na Úcet. prenajín1atela c. 33422162/0200, variabiln)' symbol: císlo faktúry, alebo
v hotovosti do pokladnice Mestského Úradu Zlaté Moravce do dátun1u splatnosti uvedeného

na faktÚre vystavenej prenaj ílnatelon1.

Celkové zÚctovanie za poskytnuté služby spojené s nájn10n1 predn1etu nájn1u sa vykoná raz
rocne, a to do 30 dní po dorucení vyÚctovania od dodávatelov jednotlivých médií. Nájomca je
povinný uhradit nedoplatok do 15 dní od dorucenia vyÚctovania prenajíl11atel'ol11. V tej istej
lehote je prenajín1atel povinný vrátit nájon1covi preplatok zistený vyÚctovanín1.

v.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zn11uva sa uzatvára v zl11ysle § 9a ods. 9 písn1. b) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2. Zn1luva nadobÚda platnost d1'í.on1podpísania zn1luvnýn1i stranan1i a Úcinnost dlíom
jej zverejnenia na webovej stránke Inesta.

3. Zn1luvu je n10žné l11enit iba píson1nou forn10u, na základe vzájon1nej dohody, pricon1
návrh na zn1enu n1ôže podat každá zo zn1luvných strán.

3. V súlade so zákonom NR SR č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplneni niektor)'ch zákonov. zákonom NR SR č. 31 4/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi. vyhláškou MV SR č. 12 1/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. nájomca si služby 
bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpečuje samostatne. vo svojej 
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti a opatrenia ustanovené týmito zákonmi 
a \ yhláškou a ostatn ými predpismi. ktoré s nimi súvis ia . 

.. L Nájomca je povinný odovzdal" po ukončen í predmet prenájmu bez závad. 

5. Nájomca je povinný uhradil" prenajímateľovi všetky škody vzniknuté na majetku. 
ktoré boli spísané pri ukončení prenájmu v protokole z fyzického prevzatia. a to ihned· pri 
spísaní protokolu z fyzického prevzatia predmetu prenáj mu. 

6. Pri odovzdaní a spätnom prevzatí predmetu prenájmu bude spísan) protokol 
z fyz ického odovzdania. 

Úhrada nákladov za služb" spojené s užívaním: 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zá lohovej platbe za energie a služby: 

Cena za dodávku tepla: 
Cena za vodne a stoč né: 

Cena za el. energiu: 
Spolu: 

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

19.34 €/mesiac 

Zálohovú platbu vo výške 19,34 € za služby spojené s predmetom nájmu sa zaväzuje nájomca 
uhradil" na účet prenajímateľa č. 33-'22162/0200. variabilný s)mbol: čís l o faktury. alebo 
v hotovost i do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravec do dátumu splatnosti U\·cdeného 
na fakture vystavenej prenajímateľom. 

Celkové zúčtovani e za poskytnuté služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa vykoná raz 
ročne. a to do 30 dni po doručení vyúčtovania od dodávateľov jednotlivých médií. Nájomca je 
povinný uhradiť nedoplatok do 15 dní od doručenia vyúčtovan ia prenajímateľom. V tej istej 
lehote je prenajímateľ povinný v rátiť nájomcovi preplatok zistený "yúčtovaním. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

I. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 I':b. 
o majetku obcí v znení neskorších predpiso\ . 

2. Zmluva nadobúda platnosť dliom podpísania zmluvn)Jl1i stranami a účinnosť dlÍom 
jej zverej nenia na webovej stránke mesta. 

3. Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou. na základe vzájomnej dohody, pr i čom 

návrh na zmenu môže podať každá zo zmluvných strán. 
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.t. Zmluva je pí aná v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrž í prenajímateľ 
a l ') hoto,'enie obdrži nájomca, 

V Zlatých Moravciach. diía ?5:.~.EB:. ~01~ ... 

La prenaj ímateľa: 

(~ 
'?'1)o!-' c:i6 \f 

~/-<.e-
................................... ...................... 

Ing. Peter Lednár, C c. 
primátor mesta 

1~. fE\\. lm~ 
V Zlatých Moravciach. dňa ..................... .. 

ájomca: 

Materiál spracov I: 

4 Za správnosť: .. .. .. .. ........ 

D~a J).f~t . O~.. .. 

I 


