II.
Termín prenújmu pries torov

Prenajímuter na základe tej to zmluvy poskytn e nájomcovi priestory dohodn uté v člá nku
l. tejto zm luvy v mesiaci nove mbel', decembe r 2012 pod ra nasledovného rozpisu:
Dútum
Č a sov)' harlnono~ranl
06. 11.20 12
19.00 hod. - 20.00 hod.
08. 11.201 2
19.00 hod. - 20.00 hod.
13.11.2012
19.00 hod. - 20.00 hod.
15.1l.2012
19.00 hod. - 20.00 hod.
19.00 hod. - 20.00 hod .
20.11.20 12
19.00 hod. - 20.00 hod.
22. 11.2012
27. 11.201 2
19.00 hod. - 20.00 hod .
19.00 hod . - 20.00 hod.
29. 11.201 2
19.00 hod. - 20.00 hod .
0·U2.2012
19.00 hod. - 20.00 hod.
06 .1 2.2012
11.12.20 12
19.00 hod . - 20.00 hod.
13.12 .20 12
19.00 hod . - 20.00 hod.
18.12.2012
19.00 hod. - 20.00 hod.
20. 12.20 12
19.00 hod. - 20.00 hod .
S polu IHen:íj om za november, dece l1lber 20 12:

Sp olu hodiny
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
14

III.
Cc nn prenájmu a podmi enky úhrad y
l.
Zmluvné s trany sa d ohodli na cene prcnájmu zn neby tové priestory pod!'a tejto
zmluvy - pri n~omnom vo výške 5,00 Ihod. a celkovej dobe prenájm u nebytových
priestorov podra tejto zml uvy 14 hodín (1-1 hodín x 5.00 E/hod . = 70 E) - vo výš ke 70,00 €
1510vo m: sede md esia t eu 1'1.

2.
ájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné za mesiac november, decembe r 20 12 vo výške
70,00 E /s lovo m: sede mdcs iat eur/ na účet prenajímatera č. 33-122162/0200, variabi lný
s)'mbo l 7659 106796 (rod né čí s l o ). a lebo \ hotovosti do pokladnice mestského úradu
do 20.12.2012.
3.
V cene je zahrnutá položka za prenájom nehnuterného a
umiestneného v prenajatých priestoroch evč .
-I.

Dod ržanie

bezpeč n o sti ,

požiarnej ochra ny a upratova ni e

hnuteľného

zabezpeč uj e

majetku

nájomca .

IV.
Podmien"y prcll,ijmu
Povinnosti prellajimnte!'a:
l.
Prenajímater sa na zllk lade tejto zmluvy zlIl'äzuje po s kytnúť nájomcovi priestory
dohodnuté v č l ánku l. tej to zmluv)', I' term íne dohodnutom v č l ánku I!. tejto zmluvy.

Povinnosti nájom cu:
l.
ájomca jc oprávnen)' využiť prenajaté priestory výhrad ne na
v člá nku I. odsta\'ec 3. tejto zmluvy.

účel

dohodnutý

2.
N'ijomca je povinný zaobchádzať s majetkom prenajímatera v prenajatých priestoroch
tak. aby nedošlo k jeho poškodeniu. Počas prenájmu nájomca v plnej miere zodpovedá za
kody vzniknuté na majetku prenajimatera.
3.

Nájomcajc Po\ inný

odovzdať

po

ukončen í

predmet prenájmu bez závad.

4.
ájomca je povin n)' uhradiť prenajimaterovi všetk y škody vzniknuté na majetku,
ktoré boli spísané pri ukončeni prenájmu v protokole z fyz ického prevzatia, a to ihneď pri
spísaní protoko lu z fyzického prevzatia predmet u prenájmu.
Pri odovzdaní a spätnom prevzatí predmetu prenájmu bude spísaný protoko l
5.
z fyzického odovzdania.

hrada n:lldadov za s lu Lb" spo jené s užívaním:
Zmluvné stran) sa dohodli na nasledujúcej zálohovej platbe za energie a služby:
Cena za dodávku tepla:
Cena za vodne a stočn<i:
Cena za el. energiu:
Spolu:

15 /mesiac
2.67 €/mcsiac
1.67 /mesiac
19.34 /mesiac (38,68 €/2 mesiace)

Zálohovú platbu vo výške 38,68 € za služby spojené s predmctom nájmu sa zaviizuje nájomca
uhradiť na účet prcnajímatera č. 33-1221 62/0200 , variabi lný s)mbo l: č íslo faktúry . alebo
v hotovosti do pokladn ice Mestského úradu Z laté Moravce do 14 dni od dátumu sp latnost i
uvedeného na fakt úre vystavenej prenajímaiel'o m.
Prenajímatel' uskutočni \ yúč tovanie zá lohy do 3 1.12.2012. Právo na rek lamáciu vyúčtova ni a
nemá odk ladný účinok z povinného zaplatenia. Nájomca je povinn)' uh radiť ncdoplatok do
IO dni od doručeni~ vyúčtovania prenajímaterom. V tej istej lehote je prenajímalcr povin ný
vrátiť nájomcovi preplatok zisten)' ,yúčtovaním.

V.
Z~,vcrcčné

ustanovenia

I.
Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písm. b) zákona Č. 13811991 Zb.
o majetku obcí v zneni neskorších predpi sO\'.

2.
Zmlu\a nadobúda p l atnosť dllom podpísania zm luvnými stra nami a
jej zverejnenia na \\'cbo\'ej stránke mesta.

účinnosť

3.
Zmlu\'u je možné meniť iba písomnou fo rm ou. na zák lade vzájol11nej dohody.
návrh na zmenu môže podať kaLdá zo zml uvn)'ch strán.

,

J

dllom

pričom

·t

Zmluva je spísaná v J rovnopi soch, z ktorých 2 vyhotoveni a obdrží prenajímatel'
a I vyhotovenie obdrží náj omca.

27. NOV 2012
V Zlatých Moravciach, diía ........ ... ........ .. .

. Moravciach,
'
-IL 4<.
~/U
V Zlatych
dn. a .. .........
... .......
..

Z a pr e na j í m a t e r a:

Ná j

0 111

c a:

............................................................

............................................................

In g. Pctc/' L cdn á r, CSc.
pri mátor mesta

Daniela Lind ovs ká

r
správnos~""\r'

Materiál sprac.ooxaaliM
: . ...
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I

Dňa: ..... .'!.U(-~!?r. ............... .
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