
Z mlu va o n áj m e ne by tových pri es to r ov č . 329/02736/20 14 

uzatvorená podľa zákona Č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisova podľa VZN Č. 6/20 I I Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

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

prenaj ímateľom: 

a 

nájomcom: 

Mes to Z laté Moravce 
\.M ája 2, 953 Ol Z laté M oravce 
V zastúpení: Ing. Peter Lednár. C c. - primátor mesta 
IČO: OO 30 86 76 
D i Č: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka itra, expozitúra Zlaté Moravce 
Číslo účtu : 33422162/0200 

(ďalej len "prenajímatel"') 

Oaniela Lindovská, 

(ďa lej len "nájomca") 

Zmluvné strany. rešpektujúc zákon Č. 138/ 199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. VZ Č. 6120 II Zásady ho podárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné 
od 11.07.2011 v znení jeho Dodatku Č. I a Dodatku Č. 2, sa dohod li na uzavretí tejto Zmluv) 
o nájme nebytového priestoru Č. 329/02736/2014 podľa ustanovenia § 3 zákona Č. 116/ 1990 
Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov apodľa 

ustanovenia § 663 a nasledujúceho zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník \ znení 
neskorších predpisov (ďalej tiež .. zmluva") za nas ledovných podmienok: 

I. 
Predmet a úče l nájmu 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú . Zlaté 
Moravce - stavby súpisné číslo 2062 - budova CE TRUM VOĽNÉHO ČAS (budova pre 
školstvo. na vzdelávanie a výskum). nachádzajúcej sa na Ulici Rov Iianovej \ Zlat)ch 
Moravciach. postavenej na pozemku parcely KN registra "C'" číslo parcely 2601117 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV Č. 3453. 

2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou 
nebytové priesto ry nachádzajúce sa v nehnuteľnost i (stavbe) uvedenej v bode I. tohto článku 
a to: 
• nebytové priestory o výmere 138 111
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3. Nájomca i predmet nájmu prenajíma za úče l om cv i čenia ae r'o bicu, 

-l. Nájomca má právo už í vať spo l očné priestory stavby uvedenej \' odseku l. tohto článku 
v rozsahu nevyhnutnom na riadny chod predmetu náj mu . 

• 



II. 
Termín prenájmu priestorov 

Prenajímateľ na základe tejto zml uvy poskytne nájomcovi priestory dohodnuté v článku 
l. tejto zmluvy v mesiaci marec 2014 podl'a nasledovného rozpisu: 

Dátum ( ;asový hannonoe.ram Spolu hod iny 
03 .03.2014 19.00 hod. - 20.00 hod . I 
05.03.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
10.03.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. I 
12.03.20 14 19.00 hod. - 20.00 hod. l 
17.03.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. l 
19.03.2014 19.00 hod. - 20.00 hod. l 
24.03.2014 19.00 hod . - 20.00 hod . l 
26.03.2014 19.00 hod . - 20.00 hod. l 
31.03.2014 19.00 hod . - 20.00 hod . l 
Spolu prenájom za marec 2014: 9 

III. 
Cena prenájmu a podmíenky úhrady 

1. Z mluvné strany sa dohodli na cene prenájmu za nebytové priestory pod l'a tej to 
zmluvy - pri nájomnom vo výške 5,00 /hod . a celkovej dobe prenájmu nebytových 
priestorov podl'a tejto zmluvy 9 hodín (9 hodín x 5.00 /hod. = 45 ) - vo výške 45,00 € 
/slovom: štyridsaťpäť eur/o 

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné za mesiac marec 2014 vo výške 45,00 € 
/slovom : štyridsa ťpiiť eur/ na účet prenajímatel'a č. 33422162/0200, variabilný symbol : 

alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu d o 28.03.2014. 

3. V cene je zahrnutá položka za prenájom nehnuterného a hnuterného majetku 
umiestneného v prenajatých priesto roch cvé. 

4. Dodržanie bezpečno ti , požiarnej ochrany a upratovanie zabezpečuje nájomca. 

IV. 
Podmienky prenájmu 

Povinnosti prenajímatel'a: 
I. Prenajímatel' sa na zák lade tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť nájomcovi priestory 
dohodnuté v článku l. tejto zmluvy. v termíne dohodnutom v č lánku ll . tejto zmluv). 

Povinnosti nájomcu : 
1. Nájomca je oprávnený využ i ť prenajaté priestory výhradne na účel dohodnutý 
v článku l. odstavec 3. tejto zm luvy. 

2. Nájomca je povinný zaobchádzať s majetkom prenajímateľa v prenajatých priestoroch 
tak. aby nedošlo k jeho poškodeniu. Počas prenájmu nájomca \ plnej miere zodpo\'edá La 
škod) vzniknuté na majetku prenajimatera. 
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3. V súlade so zákonOIn 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. 3 14/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarn1i, vyhláškou MV SR C. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii~ nájon1ca si služby
bezpecnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpecuje san10statne, vo svojej
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiavat povinnosti a opatrenia ustanovené týn1ito zákonmi
a vyhláškou a ostatnými predpismi, ktoré s nimi súvisia.

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

5. Nájon1ca je povinný uhradit prenajÍ1natelovi 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 predmetu prenájn1u.

6. Pri odovzdaní a spätnoln prevzatí predlnetu prenájn1u bude spísaný 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 €/mesiac

Zálohovú platb~ vo výške 19,34 € za služby spojené s predlnetoln nájlnu sa zaväzuje nájOlnca
uhradit na Úcet prenajín1atela c. 33422162/0200, variabilný symbol: císlo faktúry, alebo
v hotovosti do poklaqnice Mestského Úradu Zlaté Moravce do dátUlnu splatnosti uvedeného
na faktúre vystavenej prenajín1atelon1.

Celkové zúctovanie za poskytnuté služby spojené s nájn101n predn1etu nájlnu 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 prenajímatelon1. V tej istej
lehote je prenajín1atel povinný vrátit nájon1covi preplatok zistený vyúctovanín1.

V.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písIn. b) zákona C. 138/1991 Zb.
o n1ajetku obcí v znení neskorších predpisov.

2. Zn1luva nadobÚda platnost dlí.on1podpísania Zlnluvnýn1i stranatni a Úcinnost dnom
jej zverejnenia na webovej stránke mesta.

3. Zn1luvu je 1110žnémenit iba píso111nouformou, na základe vzájo111nejdohody, pricom
návrh na zn1enu môže podat každá zo zn1luvných strán.

/ 
3. V súlade so zákonom NR SR Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnost i a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. zákonom NR SR Č. 314/200 l Z. z. o ochrane 
pred požiarmi. vyhláškou MV SR Č. 12112002 Z. z. o požiarnej prevencii. nájomca si služb) 
bezpečnostného technika a tec hnika požiarnej ochrany zabezpečuje samostatne. \ "0 svojej 
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiaval' povinnosti a opatrenia ustanovené I)'mito zákonmi 
a vyhláškou a ostatnými predpismi. ktoré S nimi súvis ia . 

.t. Nájomca je povinný odovzda!" po ukončení predmet prenájmu bez závad. 

5. Nájomca je povinný uhradiť prenaj ímateľovi všetky škody vzniknuté na majetku. 
ktoré boli spísané pri ukončení prenájmu v protokole z fyzic kého prevzatia. a to ihneď pri 
spísaní protokolu Z fyz ického prevzatia predmetu prenájmu. 

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

Úhrad:,! Il:,íkh!dov Zl! s lužb" spojené s užívaním : 

Zmluvné strany sa dohod li na nasledujúcej zálohovej platbe za energie a služby: 

Cena za dodávku tepla: 
Cena za vodne a stočné: 
Cena za eL energiu: 

Spolu: 

15.00 €/mesiac 
2,67 €/mesiac 
1.67 €/mesiac 

1934 €/mesiac 

Zálohovú platbu vo výške 19,34 € za s lužby spoj ené s predmetom nájmu sa zaväzuje nájomca 
uhradil' na účet prenajímateľa č. 33422162/0200. variabilný symbol: číslo faktúry . alebo 
v hotovosti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce do dátumu splatnosti U\ edeného 
na faktúre vystavenej prenajímateľom. 

Celkové zúčtovan i e za poskytnuté služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa vykoná raz 
ročne. a to do 30 dn í po doručení vyúčtovania od dodávateľov jednotlivých médií. Nájomca je 
povinný uhradiť nedoplatok do 15 dní od doručenia vyúčtovania prenajímateľom. V tej istej 
lehote je prenajímateľ povinný vrátil' nájomcovi preplatok zisten) vyúčtovan ím. 

V. 
Z:,ívc"cčné US(:tllovcnia 

1. Táto zmluva sa uzatvára v zmys le § 9a ods. 9 písm. b) zákona Č. 138/ 1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnost' di'tom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
jej zverejnen ia na \\ebovej st ránke mesta. 

3. Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou. na základe vzájomnej dohod~. pričom 
návrh na zmenu môže podal' každá zo zml uv ll)'ch strán. 
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/ 
4. Zmluva je spisaná v 4 rovnopisoch. z ktorých 3 vyhotovenia obdrži prenajimatcr 

a I vyhotovenie obdrži nájomca. 

o 4. MAR. 2014 
V Zlat)'ch Moravciach. dl'la .. .. ................ .. 

Z a pre naj i mat era: 

............... c;;ii!.~~ .... 
Ing. Peter Lednál', C c. 

primátor me ta 

Materiál spraco'jJI:ji."""" nr>1-

Za správnosť: .J:J.:.. ... 
' . O 4. MAR. Z014 Dna .. .... .. .. .. .. ...... ..... .. . .. 

I 

N áj o m c a: 
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