
Zmluva o nájme nebytových priestorov c. 1181/03575/2014

uzatvorená podla zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov apodla VZN c. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom l11esta

Zlaté Moravce v znení Dodatku C. l a Dodatku C. 2 medzi

prenaj ín1atelon1:

a

nájomcon1:

Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: I.Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor n1esta
ICO: OO 30 86 76
DIC:2021058787

Bankové spojenie: VÚB, pobocka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce
Císlo úctu: 33422162/0200

(dalej len "prenaj ín1atel"')

Hokejový klub HC Zlaté Moravce
Sídlo: Továrenská 1, 953 01 Zlaté Moravce
ICO: 34 009 671

(dalej len "náj omca")

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon C. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, VZN C. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce úcinné
od 11.07.2011 v znení jeho Dodatku C. l a Dodatku C. 2, sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy
o nájme nebytového priestoru C. 1181/03575/2014 podla ustanovenia § 3 zákona C. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov apodla
ustanovenia § 663 a nas)edujúceho zákona C. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení
neskorších predpisov (dalej tiež "zmluva") za nasledovných podmienok:

l.
Predmet a úcel nájmu

1. Prenajímatel je výlucným vlastníkom nehnutelnosti nachádzajÚcej sa v k.Ú. Zlaté
Moravce - stavby sÚpisné císlo 3465 - budova DENNÉ CENTRUM, nachádzajÚcej sa na
Ul. Mojmírova 6 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozel11ku parcely KN registra "C",
císlo parcely 2508/6 (druh pozelnku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV C. 3453.

2. Prenajín1atel prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou
nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnutelnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto clánku
a to:

• nebytové priestory o výmere 16 m2

3. Nájon1ca si predmet nájmu prenajíma za úcelom konania hodnotiacej clenskej
schôdze.



4. Nájomca má právo užívat spolocné priestory stavby uvedenej v odseku l. tohto clánku
v rozsahu nevylmutnom na riadny chod predmetu nájmu.

II.

Termín prenájmu priestorov

Prenajímatel na základe tejto zmluvy poskytne nájomcovi priestory dohodnuté v clánku
1. tejto znlluvy v nlesiaci apríl 2014 podla nasledovného rozpisu:

Dátum
04.04.2014

Soolu orenájom za a

s

III.

Cena prenájmu a podmienky úhrady

1. Nájomné za prednlet nájnlu je stanovené v zlnysle cl. 9 písln f) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce vo výške 36,00 eur /priestory na krátkodobé školenia
a kurzy 9 eur/hodina/o

2. Nájomca je povinný uhradit nájomné v hotovosti do pokladnice Mestského úradu
alebo bankovým prevodom na úcet prenajímatela císlo: 33422162/0200, variabilný
symbol: 34009671, najneskôr do 5 dní po skoncení prenájmu, t.j. do 09.04.2014.

Nájomné sa považuje za uhradené dnoln pripísania na úcet prenajÍ1natela.

2. Ak nájomca neuhradí nájomné podla tohto clánku v stanovenej výške a vcas,
prenajÍ1natel má právo na úrok z omeškania vo výške 0,050/0 z dlžnej sumy za každý den
Olneškania.

IV.

Podmienky prenájmu

Povinnosti prenajímatela:
1. Prenajímatel sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnút nájomcovi priestory
dohodnuté v clánku 1. tejto zmluvy, v termíne dohodnutom v clánku II. tejto znlluvy.

Povinnosti nájomcu:
1. Nájonlca je oprávnený využit prenajaté priestory výhradne na úcel dohodnutý
v clánku 1. odstavec 3. tejto zmluvy.

2. Nájon1ca je povinný zaobchádzat s majetkon1 prenajímatela v prenajatých priestoroch
tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pocas prenájlnu nájon1ca v plnej mi~l~ezodpovedá za
škody vzniknuté na n1ajetku prenajímatela.
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3. V sÚlade so zákonolTI NR SR c. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákononl NR SR c. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarnli, vyhláškou MV SR c. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, nájolTICa si služby
bezpecnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpecuje samostatne, vo svojej
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiavat povinnosti a opatrenia ustanovené týmito zákonmi
a vyhláškou a ostatnými predpismi, ktoré s nimi sÚvisia.

4. Nájomca nie je oprávnený prenechat predmet nájlTIU do užívania inému.

5. Nájonlca je povinný odovzdat po ukoncení predmet prenájlTIU bez závad.

6. Nájonlca je povinný unložnit prenajímatelovi vstup do prenajatej casti nehnutelnosti
za prítonlnosti zodpovedného zmTIestnanca prenajínlatela za ÚCelOlTIvykonania kontroly stavu
využívania predmetu nájmu.

v.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písm. b) zákona C. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2. Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnÝlTIi ustanoveniami zákon
C. 116/1990 Zb. o nájlTIe a podnájlTIe nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3. ZITIluva nadobÚda platnost dnom podpísania zmluvnýnli stranami a úcinnost

26.11.2013 za splnenia podnlienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle prenajímatela.

4. Znlluvu je nložné menit iba písomnou formou, na základe vzájomnej dohody, pricom

návrh na znlenu nlôže pod~t každá zo zmluvných strán.

5. ZITIluva je spísaná v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží prenajímatel

a 1 vyhotovenie obdrží nájomca.

1 ~. MAR. 201~

V Zlatých Moravciach, dna .

Z a pre naj í lTIa t e l a:

~~

~ ~ .

~-<Jh ® "{0'v'~'~ .--S MO?~· /' ......~ .
Ing. Peter Lednár, CSc.

prinlátor nlesta

Materi~1 spracov?l: is~ /
Za spravnost: ./1:í....~ ....,.v Z t MAR. 2014
Dna: .

V Zlatých Moravciach ct v O 1. ~PR.1014, 11a . .............

N á j o m c a:

.......ldi............... .

Hokejový klub HC Zlaté Moravce
Ing. Marián Pánik - prezident klubu HC ZM
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