


Cl. III.
Doba nájmu a ukoncenie nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu urcitú v trvaní 5 rokov:
od 01. 07. 2011 do 30.06.2016.

2. Prenajímatel a nájomca sú oprávnení vypovedat zmluvu písomne len z dôvodov
uvedených v § 9 a v § II zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,
v znení neskorších predpisov.

3. Nájomný vztah môže byt ukoncený aj:
- dohodou zmluvných strán
- výpovedou z ktorejkolvek strany, v prípadoch stanovených v ods. 2 tohto clánku
- odstúpením v prípadoch uvedených v tejto zmluve.

Výpovedná doba je jeden mesiac a zacína plynút prvým dnom mesiaca nasledujúceho
po dorucení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Do konca výpovednej doby je
nájomca povinný platit nájomné a platby za služby spojené s nájmom. Odstúpenie od zmluvy
je úcinné dnom dorucenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

4. V prípade ukoncenia nájmu je nájomca povinný vrátit nebytové priestory v stave
vakom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s prípadnými stavebnými
úpravami vykonanými s písomným súhlasom prenajímatela. Nájomca je povinný odovzdat
prenajímatelovi nebytové priestory najneskôr prvý pracovný den po uplynutí výpovednej
lehoty, resp. po skoncení nájmu. O odovzdaní nebytových priestorov sa spíše protokol,
ktorého jedno vyhotovenie dostane nájomca a po potvrdení o prevzatí nebytových priestorov
prenajímatelom dnom podpísania a prevzatia protokolu, nájomca prestáva zodpovedat za
nebytové priestory a prípadnú vzniknutú škodu na nebytových priestoroch.

Cl. IV

Výška a splatnost nájomného a úhrad nákladov za služby
spojené s užívaním prenajatých priestorov

1. Prenajímatel a nájomca sa dohodli, v súlade so zákonom c. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov a zákonom c. 18/1996 Z. z. o cenách a Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta, na cene za užívanie predmetu nájmu podla tejto zmluvy vo
výške 50,00 € 1 m2 rocne, co predstavuje rocne za prenajatý priestor 6.246,00 €. Súcasne
touto zmluvou prenajímatel' Mesto Zlaté Moravce ako postup ca postupuje nájomcovi
Romanovi Bugárovi, Nitrianska 117,951 72 Neverice, ICO: 41 041 861, zapísanému v ŽR
ObÚ Nitra pod císlom 407 - 3926 ako postupníkovi pohladávku Mesta Zlaté Moravce, ktorú
má voci obchodnej spolocnosti KLEMON S.r.o., sídlo: Priemyselná 1520, 953 Ol Zlaté
Moravce, ICO: 43 852 335 v zastúpení štatutárnym orgánom - konatelom Ing. Lubošom
Porubcom vo výške 13.456,92 eur a ktorá predstavuje neuhradené nájomné za prenajímané
priestory. Zmluvné strany sa dohodli na postúpení predmetnej pohladávky za odplatu, ktorá
predstavuje výšku predmetnej pohladávky, t.j. 13.456,92 eur, pricom sa postupník a postupca
dohodli na jej úhrade nasledovne. Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu za postúpenie
pohladávky postupník uhradí postupcovi v cene nájmu, co pri cene nájmu 50,- €/m2, dobe
nájmu 5 rokov a výmere prenajímaných priestorov 124,92 m2 predstavuje nájomné vo
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výške 28,09 €/m2 - t.j. rocne 3.509,00 € a odplata za postúpenie pohladávky
predstavuje sumu 21,91 €/m2 - t.j. rocne 2.737,00 E.

2. Nájomca sa zaväzuje platit nájomné dohodnuté vo výške 6.246,00 €/rocne
štvrt'rocne na úcet prenajímatela c. 33422162/0200, variabilný symbol 41041861, alebo
v hotovosti do pokladnice mestského úradu nasledovne:

- prvé nájomné od 01.08 do 30.09.2011 do 31. 08. 2011 sumu 1041,00 €

a) za l. štvrtrok do 15. 02 sumu 1.561,50 €
b) za II. štvrtrok do 15.05 sumu 1.561,50 €
c) za III. Štvrtrok do 15.08 sumu 1.561,50 €
d) za IV. Štvrtrok do 15. 11. sumu 1.561,50 E.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zacne platit dohodnuté nájomné až od augusta
2011 vzhladom na rekonštrukcné práce, ktoré bude nájomca na predmete prenájmu
vykonávat pocas júla 2011, na co mu prenajímatel týmto udeluje súhlas.

4. Nájomca je povinný platit nájomné riadne a vcas. Pri omeškaní nájomcu s platením
nájomného je prenajímatel oprávnený úctovat zákonný úrok z omeškania za každý den
omeškania.

5. Úhrada služieb spojených s nájmom nie je zahrnutá v nájme. Nájomca je povinný
uhrádzat náklady spojené s obvyklým užívaním a udržiavaním nebytových priestorov.
Dodávku elektrickej energie, odvoz smetí, upratovanie a vykurovanie si nájomca zabezpecuje
na vlastné náklady.

Cl. V.

Vzájomné vztahy zmluvných strán

1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súcasným stavom prenajímaných
nebytových priestorov a že v takomto stave nebytové priestory od prenajímatela preberá.

2. Nájomca je oprávnený užívat nebytové priestory len v rozsahu dohodnutom v tejto
zmluve a je oprávnený prenechat predmet nájmu do podnájmu len za úcelom uvedeným
v tejto zmluve. Nájomca je povinný o daní predmetu nájmu do podnájmu tretej osobe
s uvedením údajov o osobe podnájomcu ihned písomne informovat prenajímatela.

3. Prípadné stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny týkajúce sa predmetu nájmu je
nájomca oprávnený vykonat iba po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatela.
V prípade súhlasu prenajímatela s vykonaním stavebných úprav môžu zmluvné strany
dohodnút, vakom pomere budú stavebné úpravy financované prenajímatelom a v akom
nájomcom. Dohoda podla predchádzajúcej vety bude uzavretá písomne. Ak k dohode
nedôjde, vykoná schválené stavebné úpravy nájomca na vlastné náklady.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade stavebných úprav, zmien alebo iného
zhodnotenia priestorov zo stany nájomcu, náklady vynaložené nájomcom na zhodnotenie
predmetu nájmu bude úctovne evidovat a odpisovat nájomca.
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5. Mesto Zlaté Moravce ako prenajímatel dáva nájomcovi súhlas na vybudovanie
nového komínového telesa vyvedeného nad strešný plášt budovy Župného domu, v ktorej sa
nachádza predmet nájmu, a to za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov
a príslušných noriem, pricom sa nájomca zaväzuje bezodkladne doložit prenajímatelovi
príslušnú dokumentáciu, najmä tzv. revíznu správu od kominárov.

6. Nájomca sa zaväzuje bez zbytocného odkladu oznámit prenajímatelovi potrebu opráv,
ktoré má prenajímatel vykonat a umožnit prenajímatelovi vykonanie týchto opráv, inak
nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikne. Prenajímatel sa
zaväzuje k odstráneniu závady - vlhkosti stien, ktorá by bola spôsobená zatekaním do
prenajímaných priestorov zhora v dôsledku narušenia strechy budovy Župného domu.

7. Nájomca sa zaväzuje uhrádzat drobné úpravy nebytových priestorov súvisiace s ich
užívaním a náklady spojené s obvyklým užívaním. Nájomca je povinný bezodkladne na
vlastné náklady odstránit všetky závady a poškodenia, ktoré v prenajatých priestoroch
spôsobil vlastnou cinnostou, resp. cinnostou osôb, ktoré plnili jeho príkazy.

8. Nájomca berie na vedomie, že jeho vlastný hnutelný majetok si je povinný poistit na
vlastné náklady, pretože prenajímatel nezodpovedá za ich prípadnú stratu alebo znicenie
krádežou alebo inou násilnou cinnostou v prenajatých priestoroch.

7. Nájomca je oprávnený oznacit predmet nájmu svojim obchodným menom vo forme
korporatívnej tabule aj ej umiestnením na fasáde nehnutelnosti v mieste na to urcenom
prenajímatelom za podmienky dodržania a splnenia všetkých povinností stanovených
osobitnými právnymi predpismi najmä vzhladom na skutocnost, že predmet nájmu sa
nachádza v budove, ktorá je historickou pamiatkou.

9. Nájomca sa zaväzuje uhradit všetky škody na majetku prenajímatelovi, ktoré vzniknú
dôsledkom prevádzky nájomcu alebo inou jeho cinnostou. Nájomca berie na vedomie, že
tejto zodpovednosti sa nemôže zbavit pokial nepreukáže, že škoda nevznikla následkom jeho
prevádzky.

10. Prenaj ímatel znáša náklady deratizácie a dezinsekcie.

11. Prenajímatel je oprávnený poverenými osobami vykonávat kontrolu, ci nájomca užíva
predmet nájmu riadnym spôsobom v sÚlade s ustanoveniami zmluvy a dalšími právnymi
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a za týmto úcelom za prítomnosti nájomcu je
oprávnený vstupovat do prenajatých nebytových priestorov.

Nájomca je povinný sprístupnit nebytové priestory, ktoré sú predmetom nájmu,
v prípade požiadavky zástupcov prenajímatela na úcely ich kontroly.

12. Prenajímatel je povinný zdržat sa akéhokolvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri
užívaní nebytového priestoru.

13. Nájomca má nárok na primeranÚ zlavu z nájomného v prípade, že nemôže predmet
nájmu užívat dohodnutým spôsobom pre vady, ktoré nespôsobil.
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Cl. VI.
Osobitné ustanovenia

1. Nájomca je povinný dodržiavat všetky platné právne predpisy, týkajúce sa
zabezpecenia požiarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany majetku
ako aj príslušných hygienických predpisov v prenajatých priestoroch na vlastné náklady
a znášat všetky náklady za nedodržanie záväzných predpisov a nariadení.

Cl. VII.
Záverecné ustanovenia

1. Nájomná zmluva sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 zákona c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce aje výsledkom obchodnej verejnej sútaže.

2. Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutocnovat len písomnou formou
a so súhlasom zmluvných strán vyjadreným podpisom štatutárnych zástupcov zmluvných
strán.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu precítali, porozumeli jej obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pricom Mesto Zlaté Moravce
obdrží tri vyhotovenia a druhá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

5. Zmluva nadobúda platnost di10m jej podpisu zmluvnými stranami a úcinnost di1a
1.7.2011 za podmienky jej zverejnenie na internetovej stránke prenajímatela.

V Zlatých Moravciach, di1a 30.06.2011

Roman BUGÁR
951 72 NEVERICE f7
ICO:41 041 861 DIC:10277081169
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