
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 723/01460/2013 

uzatvorená podľa zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov medzi 

prenajimateľom: 

a 

nájomcom: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Ul. 1. mája č. 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Petrom Ledn:írom, CSc. - primátorom mesta 
IČO 30S 676 
DfČ 2021058787 
Banko vé spojen ie: VÚB, pobočka Nitra, expozitúra 71até Moravce 
Čislo účtu: 33422 162/0200 

(ďalej len "prenajimatel'" v prís lušnom gramatickom tvare) 

Ľudovít Chládek, 

(ďalej len "nájomca" v príslušnom gramatickom tvare) 

Touto zml uvou sa upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán medzi Mestom 
Zlaté Moravce ako prenajimateľom a nájomcom z dôvodu odiíatia správy mestského majetku , 
t.j. aj predmetu nájmu podľa tejto zmluvy. z mestského podniku SIužby1 na Mesto Zlaté 
Moravce, v dôsledku čoho Mesto Zlaté Moravce uzatvára túto zmluvu pri zachovaní všetkých 
podstatných náležitostí pôvodnej Nájomnej zmluvy uzatvo renej medzi týmto nájomcom 
a mestským podnikom Službyt (najmä čo sa tí'ka doby trvania nájmu a výšky nájomného), 
pričom pôvodný záväzkov)' vzťah založený 'Jájomnou zmluvou na predmet nájmu medzi 
mestským podnikom Službyt a nájomcom sa v celom rozsahu nahrádza novým záväzkov~'m 

vzťahom medzi Mestom Zlaté Moravce a náj omcom upraveným touto zmluvou. 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon Č. 138/199 1 Zb. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov, sa dohodli na uzavretí tejto Zm luvy o nájme nebytového priestoru 
Č. 723/0 1460/20 13, podl'a ustanovenia ii 3 zákona Č. 11611990 Zb. o nájme apodnájme 
nebytových priestorov v mení neskorš ích predpi sova pod l'a ustanovenia § 663 a nasl. zákona 
Č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonnik v zneni neskorších predpi sov (ďalej tiež .. zmluva") za 
nasledovných podmienok: 

ČL I. 
Predmet a účel nájmu 

1. Prenajimatel' je vý lučným vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú 
na podzemnom podlaží stavby súp isné číslo 3027 (bytový clom), nachádzajúcej sa na 
Ul. Tekovská v Z latých Moravciach, postavenej na pozemku - parce le KN regi stra "C.o, 
Č . parcely 3460/7 1 (d ruh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej v katastri 



nelmuteľností - správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na 
LV Č. 509 1. 

ájomca je vlastníkom bytu Č. 35-E5 v uvedenom bytovom dome a k nemu prislúchajúcich 
spoluvlastníckych podielov na pozemku a spoločných častiach a spoločných zariadeniach. 

2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou 
nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto článku, 

a to: 

~ nebytový priestor - garážové státie č. 2 

3. ájomca si predmet nájmu prenajíma za účelom parkovania motorového vozidla. 

4. Nájomca má právo užívať spoločné priestory stavby uvedenej v odseku l tohto článku 
v rozsahu nevyhnutnom na riadny chod predmetu nájmu. 

Čl. Il. 
Doba nájmu a skončenie nájmu 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , a to od 01.01.2013 

2. Nájom nebytových priestorov tvoriacich predmet nájmu končí: 

a) písomnou výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa bez udania dôvodu, pričom pre 
takýto prípad ukončenia zmluvy si zmluvné strany dohod li 6 mesačnú výpovednú 
lehotu, ktorá začína plynúť od l . dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán ku dľí.u uvedenému v dohode o skončení nájmu 
alebo 

c) uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo zmluv
ných strán v súlade s ustanovením §9 ods. 2 alebo 3 zák. Č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 

d) dľí.om nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 31 ods. 3 zákona NR SR 
Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti uvedenej v Čl. L ods. 1 
tejto zmluvy - k bytu, vrátane podielu na spo ločných častiach a zariadeniach obytného 
domu a spoluvlastníckeho podielu k uvedenému pozemku alebo dľí.om nadobudnutia 
právoplatnosti iného zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa 

uvedeného zákona, ktoré budú mať za následok zmenu vlastníctva k predmetnému 
bytu a k príslušným spoluvlastníckym podielom. 

3. Výpovedná lehota podľa ods. 2 písm. c) tohto článku je jeden mesiac a zacma 
od prvého dľí.a mesiaca nasledujúceho po mesiaci , v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. Do konca výpovednej doby je nájomca povinný pl atiť nájomné a platby za 
služby spojené s nájmom. 

4. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť nebytové priestory v stave 
vakom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s prípadnými stavebnými 
úpravami vykonanými s písomným súhlasom prenajímateľa. Nájomca je povinný odovzdať 
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nehnuteľností - správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na 
LVč.S091. 

Nájomca je vlastníkom bytu Č . 3S-ES v uvedenom bytovom dome a k nemu prislúchajúcich 
spoluvlastníckych podielov na pozemku a spoločných častiach a spoločných zariadeniach. 

2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou 
nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnutel'nosti (stavbe) uvedenej v bode l. tohto článku, 
a to: 

;. nebytový priestor - garážové státie č. 2 

3. Nájomca si predmet nájmu prenajíma za účelom parkovania motorového vozidla. 

4. Nájomca má právo užívať spoločné priestory stavby uvedenej v odseku l tohto článku 
v rozsahu nevyhnutnom na Jiadny chod predmetu nájmu. 

Čl.Ii. 
Doba nájmu a sl<ončenie nájmu 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , a to od 01.01.2013 

2. Nájom nebytových priestorov tvoriacich predmet nájmu končí: 

a) písomnou výpoveďou nájomcu alebo prenajímatel'a bez udania dôvodu , pričom pre 
takýto prípad ukončenia zmluvy si zmluvné strany dohodli 6 mesačnú výpovednú 
lehotu, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode o skončení nájmu 
alebo 

c) uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede ktorejkol'vek zo zmluv
ných strán v súlade s ustanovením §9 ods. 2 alebo 3 zák. Č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 

d) dľíom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podl'a § 31 ods. 3 zákona NR SR 
Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností k nehnutel'nosti uvedenej v Čl. 1. ods. l 
tejto zmluvy - k bytu, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného 
domu a spoluvlastníckeho podielu k uvedenému pozemku alebo dňom nadobudnutia 
právoplatnosti iného zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nostÍ podl'a 
uvedeného zákona, ktoré budú mať za následok zmenu vlastníctva k predmetnému 
bytu a k príslušným spoluvlastníckym podielom. 

3. Výpovedná lehota podl'a ods. 2 písm. c) tohto článku je jeden mesiac a zacma 
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. Do konca v)'povednej doby je nájomca povinný platiť nájomné a platby za 
služby spojené s nájmom. 

4. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť nebytové priestory v stave 
vakom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s prípadnými stavebnými 
úpravami vykonanými s písomným súhlasom prenajímatel'a. Nájomca je povinný odovzdať 
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prenajímate ľov i nebytové priestory najnesKôr prví' pracovný d e ň po uplynutí vý povednej 
lehoty, resp. po skonče ní nájmu . O odovzdaní nebytovýc h priestorov sa spiše protokol, 
ktorého jedno vyhotovenie dostane nájomca a po potvrden í o prevzatí nebytových priestorov 
prenaj ímaterom dľíom podpísani a a prevzatia proto Ko lu, nájomca prestáva zodpovedať 

za nebytové priestory a prípad nú vzniknutú škodu na nebytových priestoroch. 

č'l. III. 
Nájomné a jeho úhrada 

L Ročné nájomné za predmet nájmu j e stanovené dohodou zmluvnýc h strán spolu 
vo výške 199,20 E R. 

2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne vo výške 16,60 E na účet prenajímatel'a 
Č. 33422162/0200 va ri ab ilný symbol alebo v llOtovosti do pokladnice mestského 
úradu, a to vždy do 15. dňa príslušného J<alendárneho mesiaca . 

Nájom né sa považuje za uh radené dňom pripísania na účet prenajímatel'a . 

3. Ak nájomca neuhradí nájon1J1é podl'a odseku J a 2 tohto článku v stanovenej výške 
a včas, je povinný zaplatiť úrok z omešbnia vo výške podľa ustano venia § 3 nariadenia 
Vlád y SR Č. 8711995 Z. z. , ktor)' l11 sa vyko návaj ú niektoré ustanovenia Občianskeho 

zákonn íka v platnom znení. 

4. Prenajímate ľ a ná jomca sa dohodli , že výška nájomného uvedená vods . 1. bude 
každoročne upravova ná podl'a ročnej miery inflác ie za predchádzajúci ka lendárny rok 
meranej indexom spotrebitel'ských cien podl'a Štatist ického úradu SR, najskôr však 
od 1.1.2014. Pri \lľčeni nájomného na ďal ši rok trvania ná jmu sa bude vychádzať 

z nájom ného za predchádzaj L1Ci rok. Výšk u mesačn ého nájomné ho oznámi prenajímateľ 

náj omcovi bezodkladne po potvrdení ročnej miery inflác ie za predchádzajúci kal endárny rok 
Štatistickým úradom SR. 

ČI. IV. 
Podnájom 

1. Nájomca nie je oprávnený prenec hať predmet náj mu alebo jeho časť do podnájm u 
alebo výpožičky ďalším (t retím) osobám a nes mie predmet nájmu ani ž iadnym iný m 
spôsobom zaťaž i ť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenaj ímate l'a. 

Čl. V. 
Ďnlšie práva a povinnosti 

1. Prenají mateľ je pov inn)' zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený vi'kon j eho práv 
spojen)'ch s náj mom predmetu nájmu, najmä zabezpečíť riadne poskytovanie služieb 
spojených s nájmom a odovzdať predmet náj mu v stave spôsobilom najeho ríadne užívanie. 

2. Nájomca podpisom tej to zm luvy vyhl asuje, že sa so stavom predmetu náj mu 
oboznám il a tento preberá bez ví'hrad a v stave zodpovedajúcom dohodnutému úče l u nájmu. 
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o fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku dľí.u účinnosti tejto zmluvy vyhotovia 
zmluvné strany písonmý protokol. 

3. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý 
v tejto zmluve, v súlade s prevádzkovým režimom, udržiavať ho v stave, ktorý zodpovedá 
povahe a účelu nájmu a po skončení nájmu ho vrátiť v stave vakom ho prevzal, 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomca nie je povinný dať predmet nájmu do 
pôvodného stavu, ak boli stavebné úpravy vykonané s predchádzajúcim písonmým súhlasom 
prenajímateľa. 

4. Opravy spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu je povinný vykonať 

nájomca na svoje náklady. Stavebné úpravy je nájomca oprávnený na predmete nájmu 
vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a výlučne na svoje 
náklady. Nájomca je oprávnený realizovať úpravu nebytového priestoru vrátane interiérových 
úprav, ako aj napríklad inštaláciu akéhokoľvek bezpečnostného zariadenia v nebytovom 
priestore len po predchádzajúcom písonmom súhlase prenajímateľa, na vlastné náklady 
a v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Akékoľvek povolené úpravy 
nebytového priestoru sa stávajú vlastníctvom prenajímateľa a nezakladajú nájomcovi žiadny 
nárok na náhradu nákladov vyplývajúcich z realizácie odsúhlasených, resp. neodsúhlasených 
úprav ani počas trvania nájomného vzťahu , ani po jeho skončení. 

5. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na majetku vneseného do predmetu nájmu. 
Nájomca je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť majetok proti odcudzeniu, 
poškodeniu alebo zničeniu a zvážiť účelnosť jeho poistenia taktiež na vlastné náklady. 

6. Nájomca je povÍlmý bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi 
potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto i iných 
nevyhnutných opráv. V opačnom prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla 
nesplnením tejto podmienky. 

7. V prípade vzniku havárie resp. jej hrozby je nájomca povinný okamžite umožniť 
prenajímateľovi prístup k zariadeniam (rozvodom elektrickej energie, vody, kúrenia a pod.) 
nachádzajúcim sa v predmete nájmu. 

8. Nájomca je povilmý bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi 
zmenu údajov týkajúcich sa jeho podnikateľského alebo iného oprávnenia, na základe ktorého 
vykonáva čilmosť, pre účely ktorej užíva predmet nájmu podľa tejto zmluvy. 

9. Prenajímateľ je počas trvania nájomného vzťahu založeného touto zmluvou oprávnený 
vykonávať potrebnú technickú kontrolu nebytového priestoru a kontrolovať, či nájomca 
užíva nebytovú priestor riadnym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnutými 
podmienkami. Za účelom kontroly dodržiavania zmluvných podmienok je nájomca povinný 
na požiadanie prenajímateľa umožniť vstup určeným zamestnancom prenajímateľa do 
prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu. 

10. Nájomca na svoje náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť teclulických 
zariadení, protipožiarnu oclu·anu prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu, za BOZP 
a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej 
havárie v priestoroch tvoriacich predmet nájmu, ako aj v budove uvedenej v čl. I ods. 1 tejto 
zmluvy. 
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o fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku dúu účlnnos ti tejto zmluvy vyhotovia 
zmluvné strany písomný protokol. 

3. Nájomca je povinn)' užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý 
v tejto zmluve, v súlade s prevádzkovým režimom, udržiavať ho v stave, ktorý zodpovedá 
povahe a účelu nájmu a po skončení nájmu ho vrátiť v stave vakom ho prevzal, 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomca nie je povinný dať predmet nájmu do 
pôvodného stavu , ak boli stavebné úpravy vykonané s predchádzajúcim písomn)/m súhlasom 
prenajímateľa . 

4. Opravy spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu je povinný vykonať 

nájomca na svoje náklady . Stavebné úpravy je nájomca oprávnen)' na predmete nájmu 
vykonávať len s predchádzajúcim písomn)/m súhlasom prenajímatel'a a výlučne na svoje 
náklady. Nájomca je oprávnený realizovať úpravu nebytového priestoru vrátane interiérových 
úprav, ako aj napríklad inštaláciu akéhokol'vek bezpečnostného zariadenia v nebytovom 
priestore len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na vlastné náklady 
a v súlade s ustanoveniami príslušn)/ch právnych predpisov. Akékoľvek povolené úpravy 
nebytového priestoru sa stávajú vlastníctvom prenajímateľa a nezakladajú nájomcovi žiadny 
nárok na náhradu nákladov vyplývajúcich z realizácie odsúhlasených, resp. neodsúhlasených 
úprav ani počas trvani a nájomného vzťahu, ani po jeho skončení. 

5. Prenaj ímateľ nezodpovedá za škody na majetku vneseného do predmetu nájmu. 
Nájomca je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť majetok proti odcudzeniu. 
poškodeniu alebo zničeniu a zvážiť účelnosť jeho poistenia taktiež na vlastné náklady. 

6. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi 

potrebu opráv, ktoré má prenajímatel' urobiť a umožniť vykonanie týchto i iných 
nevyhnutných opráv. V opačnom prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla 
nesplnením tejto podmienky. 

7. V prípade vzniku havárie resp. jej hrozby je nájomca povinný okamžite umožniť 
prenajímateľovi prístup k zariadeniam (rozvodom elektrickej energie, vody, kúrenia a pod.) 
nachádzajúcim sa v predmete nájmu. 

8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi 
zmenu údajov týkajúcich sa jeho podnikateľského alebo iného oprávnenia, na základe ktorého 
vykonáva činnosť, pre účely ktorej užíva predmet nájmu podl'a tejto zmluvy . 

9. Prenaj ímatel' je počas trvania nájomného vzťahu založeného touto zmluvou oprávnený 
vykonávať potrebnú technickú kontrolu nebytového priestoru a kontrolovať, či nájomca 
užíva nebytovú priestor riadnym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnutými 
podmienkami. Za účelom kontroly dodržiavania zmluvných podmienok je nájomca povinný 
na požiadanie prenajímateľa umožniť vstup určeným zamestnancom prenajímatel'a do 
prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu. 

10. Nájomca na svoje náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť technických 
zariadení, protipožiarl1u ochranu prenajatých priestorov tvoriacich predmet náj mu, za BOZP 
a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej 
havárie v priestoroch tvoriacich predmet nájmu, ako aj v budove uvedenej v čl. Iods. l tejto 
zmluvy. 
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11. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými 
hygienickými predpismi výlučne na svoje náklady (dezinfekcie a iné). 

12. Nájomca je POVilU1ý starať sa o to, aby na nebytovom priestore nevznikla škoda. Za 
škodu spôsobenú na predmete nájmu a na jeho zariadeniach zodpovedá v plnom rozsahu 
nájomca. ájomca sa zaväzuje nahradiť škodu na predmete nájmu, ktorá vznikne nad rámec 
obvyklého opotrebenia. Akákoľvek škoda, ktorá vznikne v priestoroch nebytového priestoru 
a bude spôsobená nájomcom, resp. osobami majúcimi vzťah k nájomcovi , bude nájomcom 
odstránená. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje k náhrade vzniknutej škody, následkov 
škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške prenajímateľovi , bezodkladne po 
výzve prenajímateľa. ájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu vzniknutú v nebytovom 
nebytovom priestore, ktorú zavini l on sám, resp. ručí prenajímateľovi za škodu spôsobenú 
inými osobami, ktorým nájomca umožnil do nebytového priestoru prístup. 

13. V nájomnom nie sú obsialU1uté náklady na upratovanie nebytového priestoru, ktoré si 
zabezpečuje nájomca vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 

Čl. VI. 
Zmluvná pokuta 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade omeškania nájomcu s úhradou mesačného 
nájomného podľa čl. III ods. 2 tejto zmluvy, alebo s úhradou zálohovej platby za služby 
spojené s nájmom podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania 
až do zaplatenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu 
škody, ktorej sa môže prenajímateľ domáhať bez ohľadu na výšku zaplatenej zmluvnej 
pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nájomcovi povinnosť plnenia podľa tejto 
zmluvy, ktoré je zabezpečené zmluvnou pokutou. ájomca je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
nájomcovi povinnosť p latiť úrok z omeškania podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

Čl. VII. 
Záverečn é ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvn)'ch strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa 
riadia zákonom Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znenÍ. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva dostane prenajímateľ 
a nájomca dostane jeden exemplár. 

3. Táto zmluva nadobúda p latnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť prvým di10m doby nájmu uvedenej v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, za splnenia 
podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle prenajímateľa t.j. na stránke Mesta 
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu. 
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11. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými 
hygienickými predpismi výlučne na svoje náklady (dezinfekcie a iné). 

12. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na nebytovom priestore nevznikla škoda. Za 
škodu spôsobenú na predmete nájmu a na jeho zariadeniach zodpovedá v plnom rozsahu 
nájomca. Nájomca sa zaväzuje nalu'adiť škodu na predmete nájmu, ktorá vznikne nad rámec 
obvyklého opotrebenia. Akákol'vek škoda, ktorá vznikne v priestoroch nebytového priestoru 
a bude spôsobená nájomcom, resp. osobami majúcimi vzťah k nájomcovi, bude nájomcom 
odstránená. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje lz náhrade vzniknutej škody. následkov 
škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške prenajímatel'ov i, bezodkladne po 
výzve prenajímateľa. Nájomca zodpovedá prenajímatel'ovi za škodu vz niknutú v nebytovom 
nebytovom priestore, ktorú zavin.il on sám, resp. ručí prenajímateľovi za škodu spôsobenú 
inými osobami, ktorým ná jomca umožn il do nebytového priestoru prístup. 

13. V nájomnom nie sú obsiahnuté náklady na upratovanie nebytového priestoru, ktoré si 
zabezpečuje nájomca vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 

Čl. Vl. 
Zmluvná pokuta 

1. Zmluvné strany sa dohodli. že v prípade omeškania nájomcu s úhradou mesačného 
nájomného podľa čl. III ods. 2 tejto zmluvy, alebo s úhradou zálohovej platby za slu žby 
spojené nájmom podľa čl . IV ods. 3 tejto zmluvy, je prenajímatel' oprávnen)! požadovať od 
nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,08 % z dlž nej sumy za každý dei'! omeškania 
až do zaplatenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknut)' nárok prenajímateľa na náhradu 
škody, ktorej sa môže prenajíma teľ domáhať bez ohl'adu na výšku zaplatenej zmluvnej 
pokuty . Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nájomcovi povinnosť plnenia podľa tejto 
zmluvy. ktoré je zabezpečené zmluvnou pokutou. Nájomca je povinný zaplatiť zm lu vnú 
pokutu aj keď porušenie povinnosti nez:winil. Zaplatením zmluvnej pokuty ne zaniká 
nájomcovi povinnosť platiť úrok z omeškania podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak . 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvl1)/ch strán. ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zml1..lve, sa 
riadia zákonom Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytov )!ch priestorov v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Táto zmluva je vy hotovená v troch exemp lároch, z ktor)/ch dva dostane prenajímatel' 
a nájomca dostane jeden exempláľ. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvn)/mi stranami 
a účinnosť prvým dňom doby nájmu uvedenej v čl. II ods. 1 tejto zmlu vy, za splnenia 
podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle prenajímateľa t.j. na stránke Mesta 
Zlaté Moravce WW\\'.z latemoravce.eu. 
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali. 

Z 4. JAN. 2m3 
v Zlatých Moravciach dňa .... ... ......... . 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

M ' ~! atenál spracov : .. .. .. .. ... . 

Za správnosť: .............. 'f.1. 
Dňa: .. .. J U AtUUlL ..... :r 

. " O 5. MAR 2013 
V Zlatych Moravciach dna ................ . 

1\ áj o mca: 

Ľudovít Lhládek 
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