
Zmluva o ná jme nebytových p riestorov č. 793/01765/2013 

uzatvorená podľa ú kona Č . 11 6i1900 Zb. o nájme a podnájme nebytových pr iestorov v z není 
neskorších predpisov apodľa VZN Č. 6/20 11 Zásady hospod áren ia s majetkom mesta Zlaté 

Moravce úč i n ného dlla 11.07. 2011 medz i 

pre naj í mateľom : 

a 

nájomcom : 

Mes to Zlaté Moravce 
l.Mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
V zastúpen i: Ing. Peter Lcdnár, CSc. - primáto r mesta 
I ČO: OO 30 86 76 
DiČ: 202 1058787 
Bankové spoje il ie: V ľJB, pobočka Nitra. expoz itllra Z laté Moravce 
Číslo účtu : 33422 162/0200 

(ďa l ej len "prenajímate!"') 

Da n iela Lindovsl, á, 

(ďalej len "nájomca") 

Zmluvné strany, reš pektuj Llc záko n Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, VZN č . 6/20 11 Zásady hospodárenia s maj etkom mesta Zlaté Moravce úč i n né 

od 11.07 .20 II v zne ní jeho dodatkov, sa dohod li na llZ<lvretí tejto Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru Č. 791/0 1765/20 13 pod !'a ustanoven ia § 3 zákon a Č. 11611 990 Zb. 
o ná jme a podnáj me nebytov)'c h priesto rov v znení neskoršíc h predp isov a pod !'a ustanovenia 
§ 663 a nas ledujúceho zťtkon3 Č . 4011 964 Zb. Občiansky zákonn ík v znen í neskorších 
predpi sov (ďa l ej tiež "zm luva") za nas ledovn)'ch pod mienok: 

J. 
I','edmet a úče l nli jmu 

1. Prenajíma t eľ je vý l učným vlasln íko l11 ne hnute ľnost i nachädzajúcc:j sa v k.ú . Zlaté 
Moravce - stavby súpisné č í s l o 2062 - budova CENTR UM VOĽNÉHO ČASU (budova pre 
ško lstvo, na vzde lávan ie a v)'skum), nachádzaj úcej sa na Ulic i Rovôanovej v Zlatýc h 
Moravciach, postavenej na pozemku parce ly K N registra "C", čís l o parcely 260 1117 (dru h 
pozem ku: zastavané plochy a núdvo ria), za písane j na LV Č. 3453 . 

2, Pre naj í mateľ prenajíma n~.j omc()vi za podmienok ustanovených touto zm luvo u 
nebytové priestory nachádzajúce sa v neh nu te ľnost i (stav be) uvede nej v bode l . to hlO čJúnk u 

a to: 
• nebytové priesto ry o vj'mere 138 JIl2 

3, Nájomca si predmet nájmu prenajíma za účelom cvičenía aerobicu, 

4, l\;ú jol11ca ma prúvo u žívať spoloč né pr ie'story stav by uvedenej v odscku l . t ohto článku 
v rozsahu nevyhnu tl10111 na riadny chod pru.llTlt:lu n6j mu. 



II. 
T ermín prenájmu priestorov 

Prenajímateľ na základe tejto zmluvy poskytne nájomcovi priestory dohodnuté v článku 
1. tejto zmluvy v mesiaci j anuár, február 2013 podľa nasledovného rozpisu: 

Dátum Casový ha rmonogram Spolu hodiny 
03.01.2013 19.00 hod . - 20.00 hod. 1 
08.01.2013 19.00 hod . - 20.00 hod. 1 
10.01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
15.01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
17.01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
22.01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
24.01.2013 19.00 hod . - 20.00 hod . 1 
29.01.2013 19.00 hod . - 20.00 hod. 1 
31.01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
04.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
07.02.2013 19.00 hod. - 20 .00 hod . 1 
11.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
14.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
18.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
21.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
25.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
28.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
Spolu llrenájom za lanuá r , február 2013: 17 

III . 
Cena ploenájmu a podmienky úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene prenájmu za nebytové priestory podľa tejto 
zmluvy - pri nájomnom vo výške 5,00 €/hod . a celkovej dobe prenájmu nebytových 
priestorov podľa tejto zmluvy 17 hodín (17 hodín x 5,00 €/hod. = 85 €) - vo výške 85,00 € 
/s lovom: osemdesiatpäť eur/o 

2. ájomca sa zaväzuje ulu"adiť nájomné za mesiac január, február 2013 vo výške 85,00 
€ /slovom: osemdesiatpäť eur/ na účet prenajímateľa č. 33422162/0200, variabilný symbol 

}odné čís lo) , alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu do 11.03.2013. 

3. V cene je zalu"nutá položka za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku 
umiestneného v prenajatých priestoroch CVČ. 

4. Dodržanie bezpečnosti , požiarnej ochrany a upratovanie zabezpečuje nájomca. 

IV. 
Podmienky pľenájmu 

Povinnosti prenajím a teľa: 

1. Prenajímateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť nájomcovi priestory 
dohodnuté v článku 1. tejto zmluvy, v termíne dohodnutom v č l ánku II. tejto zmluvy. 
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II. 
Term ín prenájm u priestorov 

Prenajímateľ na základe tejto zmluvy poskytne nájomcovi priestory dohodnuté v č lánku 
1. tejto zmluvy v mesiaci január, február 2013 podľa nasledovného rozpisu: 

Dátum Casový harmonogr am Spolu hodiny 
03 .01.20 13 19.00 hod. - 20.00 hod . l 
08.01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod . 1 
10.01.2013 19.00 hod . - 20.00 hod. l 
15 .01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. l 
17.01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. l 
22 .01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod . l 
24.01.2013 19.00 hod. - 20.0U hod. I 
29.01.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. l 
31.01.201 3 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
04. 02.2013 19.00 hod . - 20 .00 hoci. 1 
07.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. l 
11.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hoci. l 
14.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. l 
18.02.20 13 19.00 hod. - 20.00 hod . 1 
21.02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod . 1 
25.02.2013 19.00 hod. - 2U.OO hod. l 
28 .02.2013 19.00 hod. - 20.00 hod. 1 
Spolu prenájom za január, fe bruár 2013 : 17 

IlI . 
ena premijmu a podmienky úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohod li na cene prenájmu za nebytové priestory podľa tejto 
zmluvy - pri nájomnom vo výške 5,00 €/hod . a celkovej dobe prenájmu nebytových 
priestorov podľa tejto zmluvy 17 hodín (17 hodín x 5,00 ('lhod. = 85 €) - vo výške 85,00 € 
/slovom: osemdesiatpäť eur/o 

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné za mesiac január, február 2013 vo výške 85,00 
€ /slovom: osemdesiatpäť eur/ na úče t prenajímateľa č. 33422162/0200, variabilný symbol 

,rodné číslo) , alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu do 11.03.2013. 

3. V cene je zahrnutá pol07.ka za prenájom nehl1uteľn0ho a hnutel'ného majetku 
umiestneného v prcnajat )/ch priestoroch CVČ. 

4. Dodržanie bezpečnosti, požiarnej ochrany a upratovanie zabezpečuje nájomca. 

IV. 
Podmienky prenájmu 

Povinnosti prenajímateľa: 
1. Prenajímate ľ sa na základe tejto zmluvy zavä7uje poskytnúť nájomcovi priestory 
dohodnuté v článku 1. tejto zmluvy, v termíne dohodnutom v článku ll. tejto zmluvy. 
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Povinnosti nájomcu: 
1. Nájomca je oprávnený využiť prenajaté priestory výhradne na účel dohodnutý 
v článku 1. odstavec 3. tejto zmluvy. 

2. Nájomca je povinný zaobchádzať s majetkom prenajímateľa v prenajatých priestoroch 
tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Počas prenájmu nájomca v plnej miere zodpovedá za 
škody vzniknuté na majetku prenajímateľa. 

3. ájomcaje povinný odovzdať po ukončení predmet prenájmu bez závad. 

4. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky škody vzniknuté na majetku, 
ktoré boli spísané pri ukončení prenájmu v protokole z fyzického prevzatia, a to ilmeď pri 
spísaní protokolu z fyzického prevzatia predmetu prenájmu. 

5. Pri odovzdaní a spätnom prevzatí predmetu prenájmu bude spísaný protokol 
z fyzického odovzdania. 

Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním: 

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

Cena za dodávku tepla: 
Cena za vodne a stočné: 
Cena za el. energiu: 

15 €/mesiac 
2,67 €/mesiac 
1,67 €/mesiac 

Spolu: 19,34 €/mesiac (38,68 E/2 mesiace) 

Zálohovú platbu vo výške 38,68 E za služby spojené s predmetom nájmu sa zaväzuje nájomca 
uhradiť na účet prenajímateľa č. 33422162/0200, variabilný symbol: číslo faktúry , alebo 
v hotovosti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce do dátumu splatnosti uvedeného 
na faktúre vystavenej prenajímateľom. 

Celkové zúčtovanie za poskytnuté služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa vykoná raz 
ročne, a to do 30 dní po doručení vyúčtovania od dodávateľov jednotlivých médií. Nájomcaje 
povinný uhradiť nedoplatok do 15 dní od doručenia vyúčtovania prenajímateľom. V tej istej 
lehote je prenajímateľ povilmý vrátiť nájomcovi preplatok zistený vyúčtovaním. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

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

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
jej zverejnenia na webovej stránke mesta. 

3. Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou, na základe vzájomnej dohody, pričom 
návrh na zmenu môže podať každá zo zmluvných strán. 
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Povinnosti nájomcu: 
1. Nájomca je oprávnený využiť prenajaté priestory výhradne na účel dohodnutý 
v článku 1. odstavec 3. tejto zmluvy. 

2. Nájomca je povinný zaobchádnť s majetkom prenajímateľa v prenajatých priestoroch 
tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Počas prenájmu nájomca v plnej miere zodpovedá za 
škody vzniknuté na majetku prenajímateľa . 

3. Nájomca je povinný odovzdať po ukončení predmet prenájmu bez závad. 

4. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky škody vzniknuté na majetku. 
ktoré boli spísané pri ukončení prenájmu v protokole 7 fyzického prl~v;:atia. a to ihneď pri 
spísaní protokolu z fyzického prevzatia predmetu prenájmu. 

5. Pri odovzdaní a spätnom prevzatí predmetu prenájmu bude spísaný protokol 
z fyzického odovzdania. 

Úhrada nákladov za služb" spojené s užívaním: 

Zmluvné strany sa dohodli na n'lsledujúcej zálohovej platbe za energie a služby: 

Cena za dodávku tepla: 
Cena za vodne a stočné: 
Cena za el. energiu: 

15 Imesiac 
2.67 E/ mesiac 
1.67 /mes iac 

Spolu: 19,34 Imesi8c (38,68 €/2 mesiace) 

Zálohovú platbu vo výške 38,68 € La služby spojené s predmetom nájmu sa zaväzuje nájomca 
uhradiť na účet prenajímateľa č. 33422162/0200, variabilný symbol: č ís lo faktúry, alebo 
v hotovosti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce do dátumu splatnosti uvedeného 
na faktúre vystavenej prenajímatcl"om . 

Celkové zúčtovanie za poskytnuté služby pojené s ncljmom predmetu nájmu sa vykoná raz 
ročne , a to do 30 dní po doručení vyúčtovania od dodávate ľov jednotlivých médií. Nájomcaje 
povinný uhradiť nedoplatok do 15 dní od doručenia vyúčtovania prenajímateľom. V tej istej 
lehote je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi preplatok zistený vyúčtovaním. 

V. 
Záverečné us tanoven ia 

1. Táto zmluva sa uzatvára v 7.mysl § 9a ods. 9 písm. b) 7ákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dr'íom podpísania zmluvn)lmi stranami a účinnosť dňom 
jej zverejnenia na webovej stránke mesta. 

3. Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou. na základe vzájomnej dohody. pričom 
návrh na zmenu môže podať ka/.dá zo /.mluvl1)'Ch strún . 

..., 

.J 



4. Zmluva je spísaná v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží prenajímateľ 
a 1 vyhotovenie obdrží nájomca. 

o 4. MAR. 2013 
V Zlatých Moravciach, dií.a ...... .... ....... .... . 

Z a pre naj í mat e ľ a: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~
I 

Materiál spracoval: ...... ..... '" 

Za správnosť: .. . ... ............. . 

Dňa: .. ~ .. ~' .. ~~~ ..... ~~.~ ... .. ... ....... . 

1 9. MAR. 2013 
V Zlatých Moravciach, dií.a ........... .... ...... . . 

áj om c a: 
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4. Zmluva je spísaná v 3 rovnopisoch, z ktor)/ch 2 vyhotovenia obdrží prenajímateľ 

a l vyhotovenie obdrží nájomca. 

o 4. MAR 1013 
V Zlatých Moravciach, dňa ........ ............ .. 

Z a pre naj í mat e ľ a: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Materiál spracoval: ~~ I 
Za správnosť:.. .. .. '. ::~ ......... 
Dňa ' O 4. MAR. 013 . ....... ....... ..................... .... 

19. MAR 1013 
V Zlatých Moravciach, dňa .............. .... .... . 

N áj om c a: 
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