
Zmluva o nájmc nebytových priestorov č. 734/0.1491/2013 

uzatvorená podl'a zákona č, 116/1990 Zb, o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov medzi 

pre naj ímateľom: 

II 

nájomcom: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Ul. 1. mája Č. 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc. - primátorom mesta 
IČO 308676 
DIČ 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
Č í slo účtu: 33422162/0200 

(ďalej len "prenajimate l'" v príslušnom gramatickom tvare) 

Pavol Paulovič, 

(ďalej len "nájomca" v príslušnom gramatíckom tvare) 

Touto zmluvou sa upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán medzi Mestom 
Z laté Moravce ako prenajimatel'om a nájomcom z dôvodu od'latia sp rávy mestského majetku , 
l.j. aj predmetu nájmu podľa tej to zmluvy, z mestského podniku Službyt na \1esto Z laté 
Moravce, v dôsledku čoho Mesto Zlaté Moravce uzatvára túto zmluvu pri zachovaní všetkých 
podstatnýc h náležitostí pôvodnej Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi týmto nájomcom 
a mestským podnikom Službyt (najmä čo sa týka doby trvania nájmu a výšky nájomného), 
pričom pôvodn)' záväzkový vzťah založený Nájomnou zm luvou na predmet nájmu medzi 
mestským podnikom Služhyt a nájomcom sa v celom rozsahu nahrádza novým záväzko vým 
vzťahom medzi Mestom Z laté Moravce a nájomcom upraven)' m touto zmlu vou. 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon č, 138/1 991 Zb, o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o nájme nebytového priestoru 
č, 734/01 491 /2013, pod!'a u stanoven ia § 3 zákona Č. 11611 990 Zb. o nájme apodnájme 
nebytových priestorov v znení nesko rších predpi sova podI'a ustanoven ia § 663 a nasl. zákona 
č, 40/J 964 Zh. Ohčiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež "zmluva") za 
nasledovných podmienok: 

Čl. l. 
I'redmet II účel nájmu 

1. Prenajíll1ateI' je výl učným vlastníkom nebylových priestorov, ktoré sa nachádzajú 
na podzemnom podlaží stavby súp isné číslo 3027 (bytový dom), nachádzajúcej sa na 
Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN reg istra "C', 
č, parcely 3460/71 (d ruh pozemku zastavané plochy a nádvoria) , zapísanej v katastri 



nehnuteľností - správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na 

LV č. 5091. 
ájomca je vlastníkom bytu č. 28-CH2 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 nelu1Uteľnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto článku, 

a to: 

~ nebytový priestor - garážové státie č. 13 

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. II. 
Doba nájmu a skončenie náj mu 

1. ájomná 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 dohodli 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 dií.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) dií.om nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 31 ods. 3 zákona R 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 nehnutel'ností k nehnutel'nosti uvedenej v Čl. 1. ods. 1 

tejto zmluvy - k bytu, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného 

domu a spoluvlastníckeho podielu k uvedenému pozemku alebo dií.om 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 podľa ods. 2 písm. c) tohto článku je jeden mes iac a zacma 

od prvého dií.a mesiaca nasledujúceho po mesiaci , v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane. Do konca výpovednej doby je nájomca POVilU1Ý platiť nájomné a platby za 

služby spojené s nájmom. 

4. V prípade ukončenia nájmu je nájomca poviImý vrátiť nebytové priestory v stave 

vakom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s prípadnými stavebnými 
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nehnuteľnosti - správa katastra Zlaté Moravce. okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na 
LVč.5091. 

Nájomca je vlastníkom bytu Č. 28-eH2 v uvedenom bytovom dome a k nemu prislúchajúcich 
spoluvlastníckych podielov na pozemku a spoločn)'ch častiach a spoločných zariadeniach. 

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

.,. nebytov)' priestor - garážové státie č. 13 

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 riadny chod predmetu nájmu. 

Čl.II. 
Doba nájmu a slwnčenie nájmu 

1. N~jomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , a to od 01.01.2013 

2. Nájom neby10V)'ch priestorov tvoriacich predmet nájmu končí: 

a) písomnou výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa bez udania dôvodu .. pľlcom pre 
tak),to prípad ukončenia zmluvy si zmluvné strany dohodli 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 di1u uvedenému v dohode o skončení nájmu 
alebo 

c) uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej v)'povede 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) dií.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. 1. ods. l 
tejto zmluvy - k bytu, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného 
domu a spoluvlastníckeho podielu k uvedenému pozemku alebo dllom nadobudnutia 
právoplatnosti iného zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa 

uvedeného zákona, ktoré budú mať za následok zmenu vlastníctva k predmetnému 
bytu a k príslušn)'m spoluvlastníckym podielom. 

3. V)'povedná lehota podľa ods. 2 písm. c) tohto článku je jeden mesiac a zaCll1a 
od prvého dňa mesiaca nasleduj úceho po mesiaci. v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. Do konca výpovednej doby je nájomca povinný platiť nájomné a platby za 
služby spojené s nájmom. 

4. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povilll1Ý vrátiť nebytové priestory v stave 
vakom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s prípadnými stavebnými 
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úpravamI vykonanými s pisomným súhlasom prenajímateľa. ;-Jájomca je pov inný odovzdať 
prenajímatel'ovi nebytové priestory najneskôr prvý pracovný deň po uplynutí výpovednej 
lehoty , resp. po skončení nájmu. O odoVL.daní nebyto vých priestorov sa sp íše protokol , 
ktorého jedno vyhotovenie dostane nájomca a po potvrdení o prevzatí nebytovýc h priestorov 
prenajimatel'om dľ!Om podpísania a prevzatia protokolu, nájomca prestáva zodpovedať 

za nebytové priestory a prípadnú vzn iknutú škodu na nebytových priesto roch . 

Čl. III. 
Nájomné a jeho úhrada 

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

2. Nájomca sa zaväzuje pl atiť náj omné mesačne vo výške 16,60 € na účet prenajímateľa 
Č. 33422162/0200 variabiln ý symbol ale bo v hotovosti do pokladnice mestského 
úradu, a to vždy do 15. dňa pr'íslušného kalendárneho mesiaca. 

Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania na úče t prenajímateľa . 

3. Ak nájomca neulu'adi nájomné pod ľa odseku I a 2 tohto článku v stanovenej výške 
a včas , je povinJ1Ý zaplati ť úrok z omeškania vo v)'ške podľa ustanoven ia § 3 nariaden ia 
Vlády SR Č. 87/1995 Z. z., ktor )'111 sa vyko návaj ú niektoré ustanovenia Občianskeho 

zákonníka v platJ10m znení. 

4. Prenajím ate ľ a nájomca sa dohod li , že výška nájomného uvede ná vods. I. bude 
každoročne upravovaná podľa roč nej miery inflácie za predchádzajLlci kalendá rny rok 
meral1ej ind exom spotrebite ľských cien podľa Štatistického úradu SR, najskô r však 
od 1.1.2014. Pri určení nájomného 11a ďalš í rok trvania nájmu sa bude vychádzať 

z nájomného za predchádzajúci rok. Ví'šku mesačného nájomného oznámi prenajímateľ 

nájomcovi bezodkladne po potvrdení ročnej miery inflácie za preclchádzajúci kalendárny rok 
Štatistickým úradom SR. 

Čl. IV. 
Podnájom 

1. Náj omca ni e je oprávnený prenechať predmet nájmu ale bo jeho časť do podnájmu 
alebo v)'pož i čky ďalším (tretím) osobám a nesm ie predmet nájmu ani žiadnym In ým 
spôsobom zaťažiť bez predchádzaj úceho písomného súhl asu prenaj ímate ľa. 

Čl. V. 
Ďal š ie pn\va a povinnosti 

1. Prenajímateľ je povinný zabezpeč iť nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv 
spoj ených s nájmo m predmetu nájmu, najmä zabezpeč iť ri ad ne po skytovanie služieb 
spojených s nájmom a odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom naje ho riadne užívanie. 
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2. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa so stavom predmetu nájmu 
oboznámil a tento preberá bez výhrad a v stave zodpovedajúcom dohodnutému účelu nájmu. 
O fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku dňu účim10sti tejto zmluvy vyhotovia 
zmluvné strany písomný protokol. 

3. ájomca je poviill1Ý 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. ájomca nie je poviill1ý dať predmet nájmu do 
pôvodného stavu, ak boli stavebné úpravy vykonané s predchádzajúcim písomným súhlasom 
prenaj ímateľa. 

4. Opravy spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu je povim1ý 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. ájomca j e oprávnený realizovať úpravu nebytového priestoru vrátane interiérových 
úprav, ako aj napríklad inštaláciu akéhokoľvek bezpečnostného zariadenia v nebytovom 
priestore len po predchádzajúcom písomnom 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 poviill1Ý sám a na vlastné náklady zabezpečiť majetok proti odcudzeniu, 
poškodeniu alebo zničeniu a zvážiť účelnosť jeho poistenia taktiež na vlastné náklady. 

6. ájomca je poviill1Ý 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 poviill1ý okamžite umožniť 
prenajímateľovi prístup k zariadeniam (rozvodom elektrickej energie, vody, kúrenia a pod.) 
nachádzajúcim sa v predmete nájmu. 

8. Nájomca je poviill1Ý 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 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 
podmienkan1i. 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 technických 
zariadení, protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu, za BOZP 
a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp . inej 
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2. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa so stavom predmetu nájmu 
oboznámil a tento preberá bez výhrad a v stave zodpovedajúcom dohodnutému účelu nájmu. 
O fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku dňu účinnosti tejto zmluvy vyhotovia 
zmluvné strany písomný protokol. 

3. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnut)! 
v tejto zmluve, v súlade s prevádzkovým ľežimom, udržiavať ho v stave, ktoľÝ 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 
prenaj ímateľa . 

4. Opravy spojené s obvykl)!m udľžiavaním 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 písomnom súhlase prenajímateľa , na vlastné náklady 
a v súlade s ustanoveniami pľíslušn)!ch právnych predpisov. Akékoľvek povolené úpravy 
nebytového priestoru sa stávajú vlastníctvom prenajímateľa a nezakladajú nájomcovi žiadny 
nárok na náhradu nákladov vypl)!vajúcich z realizácie odsúhlasených, resp. neodsúhlasených 
úprav ani počas trvania nájomného vzťahu , ani po jeho skončení. 

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

6. Nájomca je povinn)! bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi 

potrebu opráv, ktoré má prenajímater urobiť a umožniť vykonanie týchto i iných 
nevyhnutn)!ch opráv. Vopačnom 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 týkajúci ch sajeho podnikatel'ského alebo iného opľávnenia, na základe ktorého 
vykonáva činnosť, pre Llčely 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 kontľolovať, či nájomca 
užíva nebytovú priestor riadnym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnutými 
podmienkami . Za účelom kontroly dodržiavania zmluvných podmienok je nájomca povinn)! 
na požiadanie prenajímateľa umožniť vstup určeným zamestnancom prenajímateľa do 
prenajatých pľiestorov tvoriacich predmet nájmu. 

10. Nájomca na svoje náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť technických 
zariadení, proti požiarnu ochranu pľenajatých pľiestorov tvoriacich predmet nájmu, za BOZP 
a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej 
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havárie v priestoroch tvoriacich predmet nájmu, ako aj v budove uvedenej v čl. I ods. 1 tejto 
zmluvy. 

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 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 nálu·ade vzniknutej škody, následkov 
škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške prenajímateľovi, bezodkladne po 
výzve prenajímateľa . Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu vzniknutú v nebytovom 
nebytovom priestore, ktorú zavinil on sám, resp. ručí prenajímateľovi za škodu spôsobenú 
inými osobami, ktorým nájomca umožnil do nebytového priestoru prístup. 

13. V nájomnom nie sú obsiahnuté nák lady 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 nálu·adu 
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. Nájomca je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
nájomcovi povinnosť platiť úrok z omeškania podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povilU1osti zmluvných 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 tí·och exemplároch, z ktorých dva dostane prenajímateľ 
a nájomca dostane jeden exemplár. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť prvým dňom doby nájmu uvedenej v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, za splnenia 
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havárie v priestoroch tvoriacich predmet nájmu, ako aj v budove uvedenej v čl. I ods . tejto 
zmluvy. 

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 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 . Nájomca zodpovedá prenaj ímateľovi za škodu vzniknutú v nebytovom 
nebytovom priestore, ktorú zavinil on sám, resp. ručí prenajímateľovi za škodu spôsobenú 
inými osobami , ktor)'m nájomca umožnil clo 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. 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 dotknut), 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. Nájomca je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
nájomcovi povinnosť platiť úrok z omeškania podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v)lslovne upravené v tejto zmluve, sa 
riadia zákonom Č . 116/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami Občianskeho zákormíka v platnom znení. 

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

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dľíom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť prvým dňom doby nájmu uvedenej v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, za splnenia 
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podmienky zverejnen ia tejto zmluvy na webovom sídle prenajímateľa t.j. na stránke Mesta 
Zlaté Moravce www.zlatcmoravcc .ťu. 

4. Zmluvné stran)' prehlasujú, že sí túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumelí 
a na znak svoj ho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali 

1 ~. J~R 1m3 
v Zlatýc h Moravciach dňa 

Za prenajímateľa: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
pri.mátor mesta 

Materiál spracy:~~ / 

~~:P~~~~!~~::~~::~!. ::: 

o 6. M~R. 1013 
V Zlatých Moravciachdňa ............... . 

Nájomca: 

Pavol Paulovič 
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