Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 270/2012

uzatvorená podľa zákona č. 1 161 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a podľa VZ

č. 6/20 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté

Moravce účinného dňa 1 1.07.20 1 1 medzi

prenajímateľom:

ME TO ZLATÉ MORAVCE
Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpené Ing. Pe trom Lednárom, CSc.

primátorom mesta

-

IČO: 308 676

DIČ: 2021058787
Bankové spojenie: VÚB. pobočka

itra. expozitúra Zlaté �loravce

č. ú. 33422 162/0200
(ďalej len ..prenajímateľ··\ príslušnom gramatickom tvare)
a

Advokátka zapísaná v

Mgr. Jana Martinovičová.

nájomcom:

zozname AK pod č. 33�5

DIČ:

103687 1 132

(ďalej len .,nájomca·· v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej spolu aj „zmluvné stran) '')

Zmluvné strany. rešpektujúc zákon č.

138/ 199 1 Zb. o majetku obcí ,. znení neskorších

predpisov. VZN č. 6/201 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od
11.07.20 1 1 v znení jeho dodatku účinného od 02. 12.20 1 l. sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy
o nájme nebytového priestoru č. 270/20 12. podľa ustanovenia § 3 zákona č. 1 161 1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia

§

663 a nasl. zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansk;. zákonník v znení neskorších predpiSO\

(ďalej

tiež „zmluva") za nasledovných podmienok:

Úvodné
Prenajímateľ vyhlásil di'la 02. 1 1.20 11
podľa ustanovenia
predpisov

v

č.

účinné

6/20 11

u

tanovenic

priamy prenájom označen) ako .. ájom - 23/2011"

§ 9a ods. 9 zákona č. 138 199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

nadväznosti na Zásad) hbspodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce (VZ
od

1 1.07.20 1 1)

za

účelom

predloženia

najvýhodnejšej

ponuky

na

uzatvorenie nájomnej zmlu\'y o nájme neb) tového priestoru uvedeného v čl. 1. tejto zmluvy.
Prenajímateľ pri vyhodnotení
\ yššie uvedený nájomca

priameho prenájmu ,.

splnil všetky podmienk:

z u\·edeného dôvodu uzatvára s nájomcom túto zmlurn.

ájom - 23120 1 1"
Ladania

skonštatoval, že

priameho prenájmu

a

Čl. 1.
Pre dme t a úče l

nájmu

1.
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 1330
(administratívna budova).
nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých
Moravciach. postavenej na pozemku - parcele KN registra „c·. č. parcely 1 129/2 (druh
pozemku: L.astavané plochy a nád' oria). zapísanej na L V č. 3453 pre k. ú. Zlnté 1oravce.
2.
Prenajímateľ
prenajíma nájomco\i 1a podmienok ustanovených touto 1mlt1\0U
nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti (stavbe) uvedenej v bode 1 tohto článku
na 1. poschodí. a to:
a)
b)

3.

nebytov)· priestor
č. l 02 o \')·merc 15,63 m2 /viď. Príloha č. 1 f
ostatné nebytové priestory o ') mere
3,23 m1
(ďalej spolu len .,predmet nájmu'·).

ájomca st

predmet nájmu prenajíma za úče lom je ho využitia ako kance hír ke

prie tory.
-t.
ájornca má právo užívať spoločné priestory sta'by ll\cdcncj ,. odseku 1 tohto článku
v rozsahu nevyhnutnom na riadn) chod predmetu nájmu.

Čl. Il.
Doba m1jmu a končenie nájmu

1.
2.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. a to od 01.01.2012 do 31.12. 201-t.
ájom ncb) tových priestora\' tvoriacich predmet nájmu končí:
a)
b)
c)

uplynutím doby nájmu. na ktorý bol dojednaný.
písomnou dohodou zrnili\ n)·ch strán ku di'lu Ll\edcnému v dohode
o skončení nájmu alebo
upi) nutím ')po'cdncj lehoty na ;:áklade písomnej ')'povedc ktorcjl..ol\ d„
zo zmluvných strán ,. súlade s ustanovením §9 ods. 2 alebo 3 zák. č.
116/J 990 Zb. o nájme a podnájme nebytov)·ch priestorov v Lnení
neskorších predpisov.

3.
Výpovedná lehota podľa ods. 2 písm. c) tohto článku je je de n mc ·iac a 7ačína
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ,. ktorom bola ')'po,·cď doručená druhej
zmluvnej strane. Do konca výpovednej doby je nájomca po,·inný piati( nájomne
a platby za služby spojené s nájmom.
-t.
V prípade ukončenia nájmu je nájomca po,inn)· vrátiť nebytové priestory v sta,·c
v akom
ich prevzal. s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. s prípadn)mi stavcbn)·mi
úpravami V) konanými s písomn)·m súhlasom prenajímnteľa. Nájomca je po'inn)· odO\L
' daľ
prenajímateľovi neb)10vé priestory najneskôr prv)· pracovný deň po uplynutí v)·po,·ednej
lehoty. resp. po skončení nájmu. O odo,·zdaní ncbytov)·ch priestora\ sa spíše protokol.
ktorého jedno V) hotovenie dostane nájomca a po potvrdení o pre\zatí nebytO\ ých priestorov
prenajímateľom dňom poclpí ania a prc\z
' atia protokolu. nájomca prestá\a ?odpovedať za
nebytové priestor) a prípadnú \'Zniknutú škodu na ncby IO\ )ch priestoroch.
2

•

Čl. ll I.
<tjomné a jeho úhrada
Ročné nájomne za pre;;dmt!t najrnu jc stano\t!nť spolu vo \)Škt! 570,18 El'R pncom
nájomné za nebytoYé priestor) l\oriace časť pn�dmetu nájmu ' llll) sil! čl. 1 ods. 2 písm. a)
tejto zmlu' ) predstavuje 3„,00 C/m2/rok ( t.j. za neb)to\ é priestor) ročné niljomnc
predstav uje 531.42 eur) a nájomné ;a ostatné neb)to\é priestor) t\·oriacc časť predmetu
nájmu v zmysle čl. 1 ods. 2 písm. b) tejto .m1luvy predstavuje 12,00 €/m2/rok(t.j. ročné
nájomné za ostatné neb) to\ é priestor) prcdsta\uje 38. 76 eur).

1.

2.
na účt:t
prenajímateľa č.
'ájomca sa 1a\ äzuje platiť nájomné štvrťročne
33.t22162/0200 variabiln) symbol 515511171. alebo ' hotovosti do pokladnice mcst�kdrn
úradu nasledo\ne:
•
la 1. štvrťrok
do 15. 02. - sumu
•
do 15. 05. - sun1u
za II. štvrfrok
•
za lll. štvrťrok
do 15. 08. - sumu
•
za lV. št\ľ' ťro1'
dolS. 11. - sumu
ájomné sa po' ah1je ;a uhradené di'tom pripísania na

1-t2,5-t (
J �2,5� €
t -t2,5-t f
l-t2,56C

učet prenaj 1mateľa.

Ak nájomca neuhradí nájomné podľa odseku 1 a 2 tohto člán1'u v stanovenej ')š1'c
a \Čas. je povinn) zaplatiť úrok z omeškania \O výške podľa ustano,enia fi 3 nariadenia
Vlády R č. 87/1 995 Z. z„ ktor">m sa ' ykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho
zákonníka ' platnom 1.nem.

3.

. t.

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli. že ' )ška nájomného U\ edená ' ods. 1 bude
každoročne upravovaná podľa ročnej mier') inflácie za prcdchádwjúci kalendárn) ro1'
meranej indexom spotrebiteľsk)·ch cien podľa tatistického úradu R, najs1'ôr ' šak od
1 . 1 .2013. Pri určení nájomného na ďalší rok tľ\ ania rn\jmu sa bude \.) chúdLaľ L nájomného za
predchádzajúci rok. V)šku ml.!sačného nájomného 01námi prenajímateľ mijomco\i
bezodkladne po potvrdení ročnej mier) inf1úcic za pn::dchád.1ajúci 1--alcndárn: rok
tatistickým úradom R.

Č'l. 1v.
'luLb� spojené s ncijmom a ich úhrada
Zmluvné stran) a dohodli na t)chto slui.bách pojcn)ch
bude prenajímateľ zabczpečo\ať pre nájomcu:
- ')kuro'anie
- doda,k
· a ' ody a stočné
- dodá' ka elektrickej energie.

1.

2.

s

predmetom nújmu. kton.:

1 ájomca je po' inn) uhradiť s1'utočnú cenu za jcdnotli\!
t slu.lby podľa ods. 1. ktort'1

prenajímateľ platí jednotliv)m dodá,ateľom t) chto sluiit!h, podľa ' )počtu energetikom
mesta. Ak budú zriadené samostatné odberné miesta s osobitn) m meraním spotreb)
jednotli' )·ch médií pre nájomcu. tento bude uhrádzať skutočnú cenu spotrcbo\aných médií.
V ta1'om prípade zn1Ju,né stran) dodatkom upra' ia ' ýš1'u a rozpis Láloho' ých platieb 1a
služby pojené s nájmom predmetu nájmu.
ájomca sa za\tizujc spolu s platbou nújomneho uhrúdzať .1aloho' c platb) za '>lužb�
spojené s predmetom nájmu a 1a od' edenie pomernej časti 1ní/1'c1\ ej ' od) do kanali1ácie na
základe fakturácie prl.!najímateľa:

3.

...
..)

•

- ročná záloha za dodá'ku tepla
- ročná Láloha za vodné. stočné a pomernú časť 1a trú/kovú 'odu
- ročná záloha 1a elektrickú energiu

276,00 E

Ročn�\

31..i,oo c.

dloha

p o 1 u:

2.+,00 E
14,00

Zálohove platby za služb) spojené s predmetom nájmu a za od' edenie pomernej časti
zrážko,e
· j \Od) do kanalizacie sa za,tin1je najomca prm idelne '(tvrľročnc uhrád1ať na učct
prenajímateľa č. 33.t22 l 62/0200, 'ariabiln� !'>) mhol: číslo fol túr�. alebo ' hotm osti Jo
pokladnice 1estského úradu /.late loravce nasledovne:
•
la 1. št'rťrok
do 1S. 02.
sumu
78,50
•
do 15. OS.
za II. št'rťrok
sumu
78,50 f
•
do 15. 08. - sumu 78,50 C
1a Irl. štHťrok
•
1a IV. št,1úok
dolS. 11.
sumu
78 50(.
lužb) spojené s nájmom predmetu nájmu sa po'ažujú ;;a uhradené di1om pripísania
na účet prenajímateľa.
-

-

-

4.

Celkové zúčtovanie za poskytnuté služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa

V}koná raz ročne. a to do 30 dní po doručení') účto\'ania od dodá,ateľo\' jednotli"�·ch médií.

ájomca sa za,äzuje uhradiť rn1diel medií skutočn) mi núkladmi a skutočnou 'yškou
zaplaten)·ch zálohov)·ch platieb na účet prenaj1111ateľa do 15 dní od 07namenia ')šk)
nedoplatku (rozdielu) zo stran) prenajímateľa. na zaklade prepočítania spotreb) i.::ni.::rgi1
energetikom mesta, ktoré bude tvoriť samostatnú prílohu 'yúčtovacej faktúry.
Prenajímateľ sa zavän1je vrátiť nájomco\i prípadn�· preplatok do 15 dní po vykonaní
celkového zúčtovania. ak ·a 1mluvné stran) ni.::dohodnú inak.

5.
Prenajímateľ je oprá'nen) ked)kol\ ek jednostranne 1meniľ záloho'e platb) za
služb) spojené s nájmom predmetu nájmu. pok.iaľ budú zmenené. doplnené alebo zrušené
cenové predpis}. podľa ktorých sú tieto platb) dohodnuté alebo pokiaľ sú inak lmenené cen:
za tieto služby spojené s nájmom predmetu nájmu.
Ak nájomca neuhradí platbu podľa bodu 3. 4. a 5 tohto článku riadne(\ stano\ enej
6.
')·ške a ,·čas), je povinný zaplatiť úrok z omeškania 'o ')ške podľa ustane\enia � 3
R č. 87 1995 Z. z.. k.tor)m sa ')kona'aju niektore ustano'ent<l
1 ariadenia Vlád)
Občianskeho Lákonník.a ' platnom 1není.

Čl. v.
Podnájom
ajomca me .JC oprá'ncn) prenechať pri.::dmet nájmu alebo jeho časľ do podnajmu
alebo ')požičk) ďalš1m (trellm) osobúm .1 nesmie predmet nc.1jmu ani iiaJn)m 111)m
spôsobom z.aľaiiľ bez predchád1ajuceho p1 omm�ho súhlasu prcnajínMteľa.

1.

Čl. Vl.
Ďalšie pníva a povinno ti
Prenajímateľ je po'inn) 1abe1pečiľ nújomco'i pln) a nerušen) ')kon jeho pm'
spojen)·ch s nájmom predmetu najmu, najmä zabez.pečiľ riadne posk.yto\anie služieb
spojených s nájmom a odovzdať predmet nájmu ' stave spôsobilom na jeho riadne užívanie.

1.

újomca podpisom tejto Lmlm·) '�hlasuje. L.e sa so stavom predmetu nájmu
oboznámil a tento preberá bc1 ')hrad a v stm c 1odpt)\edaj licom dohodnutému účelu nój mu .

2.

O fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku di'lu účinnosti tejto zmlU\) ' yhoto' ia
zmluvné stran) písomn) protokol.
ájomca je pO\inn) u/.ívaľ predmet nájmu "ýlučne ' ro/sahu a na účel dohodnut)
' tejto zmlu\e. v súlade s pre\ádzko' ) m režimom. udržia' aľ ho ' stm e. ktOľ) /Odpovedá
povahe a účelu nájmu a po skončení nájmu ho vratiť v Sta\e ' akom ho pre' za!.
s prihliadnutím na ob\) klé opotrebenie. ájomca nie je povinn) dať predmet nájmu do
pô,odného stavu. ak boli stavebné úprmy \}'konané s predchád/ajúcim písomn) m súhlasom
prcnajímateľa.
3.

4.
Opra' ) spojené s ob")kl)m udržia\aním predmetu nájmu JC po' mn) ' )konať
najomca na S\oje náklad). ta\ebne úprm) je nájomca oprá\nen) na predmete nájmu
\)konávať len
predchádzajúcim písomn)m súhlasom prenajímateľa a ')lučne na svoje
náklad).
ájomca je
oprávnen)
realizo\ať úpravu nebytového priestoru vrátane
interiéro\)c
· h úpn1". ako aj napríklad inšlaláciu akéhokol\ ek be/pečnostného 1ariadenia '
nebytovom priestore len po predchádLajúcom pí omnom súhlase prenajímateľa. na ' lastne
náklady a ' súlade s ustanoveniami príslušn)ch prá' n)ch predpiso' . Akékol\ ek po' oh�né
úpravy neb)tového priestoru sa st<h ajú
' lastn1ct' om prenajímatcľa a ne/akla duju
nájomco' i žiadny nárok na
náhradu
náklado\
' ypl)' ajúcich
/
rcalin.lcie
odsúhlasen) ·ch. resp. neodsúhlascn) ch úprm
a111
počas tn ania nájomného ' 'zľahu.
ani po jeho skončení.

Prenajímateľ nezodpo\edá za škod:. na majetku vncsend10 do pn.:dmctu nújmu.
ájomca je
po,inn:.
súm a na ' lastnc núkl<.KI) 1abe1pcčiľ majetok pruu 0Jcud1eniu.
poškodeniu alebo zničeniu a z,ážiľ učclnosľ jel10 poistenia taktiei na ' lastné naklad).

5.

6.
ájomca je po' inn) bez zb) točného odkladu písomne oznámiť prenajímateľm i
potrebu oprá\. ktoré má prenajímateľ urobiť a umožniť \")konanie t)chto i in)ch
nevyhnutn)ch oprá\. V opačnom prípade nájomca 7odpm edú 1a škodu. ktorá \?nikla
nesplnením tejto podmienk).
7.
V prípade vzniku havárie resp. jej hrozb) je nájomca povinn) okam2ite umozmt
prenajímateľovi prístup k zariadeniam (roz\·odom elektrickej em:rgie. vody. kúrenia a pod.)
nachádzajucim sa ' predmete nájmu.

ájomca je po\·inný be? zb)točného odkladu písomne t)/namiľ prenajímtttcľo\i
zmenu údajo' !) kajúcich sa jeho podnikateľského alebo iného oprú\ nenia. na Litklac.k ktorťho
V) konáva činnosť. pre účel) ktorej užíva predmet nájmu podľa tejto 1mluvy.

8.

Prenajímateľ
je
počas tľ\ania nájomného \Z
' ľahu 1alo7eného touto Lmlll\ ou
oprávnen) ' )konúvaľ potrebnú technickú kontrolu ncb)'tO\ ého priestoru a kontrolovať. či
nájomca uz1" a neb)tovú
priestor
riaun)111
spôsobom a \ súlade so zm I LI\ne
dohodnut)mi podmienkami. La účelom kontrol) dodržia\ania 1mlu\n)ch podmienok je
nájomca po\ inný na požiadanie prenajímateľa umožniť ' stup určen)·m 1amestnancom
prenajímateľa do prenajnt)-ch priestoru\ t' oriacich predmet naj mu.

9.

10.

Nájomca na voje náklad) zodpovedá ' plnom rozsahu 1a bezpečnosť tcchnick)ch
zariadení. protipožiarnu ochranu prenajat)·ch priestorO\ t\oriacich predmet nájmu. za BO?P
a zaväzuje a \ ykonaľ \·šetky potrebné opatrenia na zabránenie ' zniku poiiaru resp. inej
ha\á
' rie ' priestoroch t\ oriacich predmet nájmu. ako aj \ budm e LI\cdenej ' čl. 1 ods. 1 tejto
zmluvy.

5

11.

ájomca je po\inn)· udržia\aľ predmet nájmu \ súlade so \Šeobecne Lá\äLn)mi

h)gienick)mi predpismi \)lučne na S\Oje nák.lad) (<lezinľekcie a iné).
12.

ájomca

je

povinn)

staral

sa o to. ab) na neb)to\om priestore nevznikla

škoda. Za škodu spôsobenú na prc::dmete nájmu a na jeho zariadeniach zodpovedá v plnom
rozsahu nájomca.

ájomca sa zaväzuje nahradiť škodu na predmete nájmu. ktorá vznikne nad

rámec ob\) klého opotrebenia. Ak.úkol\ ek škoda. ktorá \zniknc \ priestoroch neb)tO\ ého
prie toru a bude spôsobená nújomcom. resp. o::;obami majucimi
nájomcom odstránená.

V

opačnom

prípade sa

nájomca

\Zniknutej škody. následka' škod) ako aj náklado\' na
prenajímateľa'i.

bezodkladne

po

'�·z\e

'1ťah

plnej \)'.ške

prenajímateľa.. ájomca

zodpo'edá

neb)lO\'Om

prenajímateľo'i

1amcstnanci. resp. ruč1

klientmi najomcu. jeho dodá'atcľmi, resp. 111)1111

škody

náhra<le

'

on

jeho

k.

1.aväLujc

odstránenie

prenajímateľo'i La škodu \Zniknutú ' ncb) to'om
sám. resp.

k nújomco'i. bude

priestore.
1a

ktorú

1a\inil

ško<lu spôsobcnu

osobami. ktor)·m nájomca umoinil <lo

nebytového priestoru prístup.
13.

ájomca sa za\·ä1uje na svoje náklady 1abc1pečiť odvo1 a likvidáciu domo,ého

odpadu a nebeLpcčného odpadu. ktor) \'Zniká pri jeho činnosti. V
obsiahnuté ani náklad)' na uprato\é· mic nel1)to'ého priestoru.
nájomca 'o

ktoré

nájomnom
s1

nie �ú

1abe1pečuje

'lastnom mene a na \lastné náklad).

Čl. Vl 1.
ZmlU\ ná pokuta
1.

Zmlu'né stran) sa dohodli. že ,. prípade omeškania nájomcu s úhradou mesačneho

nájomného podľa čl. ru ods. 1 tejto Lmlu\y. alebo s úhradou Láloho'ej platb) za slu/b)
spojené s nájmom podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, je prenajímateľ oprá'ncn) po/adO\ aľ od
nájomcu Laplatenic zmlll\nej pokut) \o \) 5ke 0.08

°

o /

<ll/nej sum) La kalll) deň omcšk.ania

až do zaplatenia. Laplatením LmlU\nej pokul) nie je <lotknut) núrok prenajímateľa na núhra<lu
.
šk.ody, ktorej sa môže prenajímatd domáhať be1. ohľadu na 'ýšku zaplatenej Lmlu'nej
pokuty. Zaplatením zmluvnej pokul) ne1aniká nájomco'i povinnosť plnenia podľa tejto
1mluvy. ktoré je zabezpečené zrnili\nou pokutou.
pokutu aj k.cď porušenie

po'innosti nezavinil.

ájomca je po' inn) zaplatiť Lm IU\ nú
/aplatením

1mlu\nej pok.ut; neLanikú

nájomco'i po'innosť platiť úrok z omeškania podľa tejto zmlu'). ak sa 1111lu'né stran)
nedohodnú inak.

Čl. Vlll.
Z�h c rc čné ustanO\ c nia

1.

Prá\a a povinnosti zmlU\ n)ch strán. k.toré nie -;u ')·slo' ne upra' ené ' tejto zmlu'e. sa

riadia

zákonom

č.

1 16 1990

Zb.

n nújrne

a pndnajme

neb)tO\)Ch

priestorO\

'1nc111

nc::;korších predpisov a ustanoveniami Občianskeho 1úkonníka v platnom 1ncn1.
2.

Táto Lmluva je ') hotovená ' Št)roch exemplúroch. L ktor)c
· h tri dostane prenajímall�ľ

a nájomca do tane jeden exemplár.
3.

ľáto 1mlu\a nadobúda platnosť df1om jej pl><lpisu obiLhomi 1mlll\n)mi

tranami

a účinnosť pr")·m d!lom dob) nájmu ll\ edenej \ čl. 1 1 ods. 1 tejto Lmlu'). LU splnenia

6

podmienk) zverejnenia tejto zmluv) na webo\ om sídle prenajímateľa t.j. na stránke Mesta
Zlaté Moravce www.1:latl!mon.1'c;_�.cu.
4.
Zmluvné stran) prehlasujú. že si túto nnlU\u riadne prečítali. jej obsahu poroLumeli
a na znak S\ Ojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne. nie pod tlakom ani za
nápadne nev)hodných podmienoh.. podpísali.

V Zlatých Moravciach di1a

Za

p

r

cfD o1 J..v/U

V Zlatých Mora,ciach di'la

.„ . • • „„„„„.

�C?.„?J

Au!U

N á j o m c a:

e n a j í m a t c ľ a:

Mgr. Jana Martinovičo' á

Ing. Peter Lednár. C c.
primátor mesta
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BUDOVA VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE - HVIEZDOSLAVOVA
III.

300

1

315

'

311

310

1

1
1

302

312

313

314

-

1

1

301

1

,.....----

303

ZLATÉ MORAVCE

poschodie

Sociálne
zariad.

183,

305

304

1

308

307

306

1

309a

309b

211

210

1

1

II. poschodie

-

zariad.

200

1

1

Sociálne

203
1

215

214

213

212

205

206

207

208

112

111

1

1
201

202

204

1

209

1. poschodie
Sociálne
zariad.

115

�
�\lÓ�

114

1

101

1

113

110
109

1

1

100

1

-

1

103

104

105

106

107

108

1
1
1
1
1

11

1

PRÍZEMIE
Sociálne
zariad.
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003

002
001

004

,.._

.

.
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006

010

007

008

009

Garáž

Garáž

Garáž

