
Zmluva o nájme n<•bytových rwicstonw č . 2824/20 l 3 

un tvorená pod l' a zák ona č:. 116/ l ')90 Zh. o náj me a pod núj mc ne bytuvý·c h priesto ro v ~.- 7.ncn i 
neskorších predpisov a podl'é1 VZN č. 6/20 l l Zóséldy hospocbt.::t1la s m~:_ictkom mesta 

Zlaté rvloruvcc v znení jeho D odatku č: . l a Du(b.itk u č: . 2 rm:clz.i 

pre naj í matcľom: 

a 

n~\i o,nc:o;JI: 

!VlESTO ZLAT~~ :VJORA VCE 
Ul. l. m:-'t.ia č. 2~ 953 OJ Zlaté l\iloravn· 
Lbtúpcné: [ng. Petrom LcdnánHn, CťSc. - p;-imúhxom mesta 
IC'O: Jog 676 

[)](: 2021058787 
B;:-, , l., l ,,..; SIY' .I"'I'J.i·'· .\iľ l 0 :·)"bll''-. 1··~ ·N· i-!1'' 1 -•vn(.l /i l ! i l''l J! · ttt:é' [\..-l , , t··;\· l'' ' a L.~ \. '--- ~- c: , ___ , '-~ . ..._ . , _,. . ... ~ o , t· .. .,r . · .. L-.'\ o . L .. ~- ... "- ~- • _ _ ~ ..._ • <: .• , ( 0... 1 c~ ..,. "' 

Č'isio t:lc:tu : 334221 6:?.10?00 

(í.falej \n .. prenaj í matc~ l '· · \ rms!ušnum t-'i'ill1l<1l íckom tvare) 

Eleonóra Lôbbo\':Í, 

L~rYdu vné strany ... reSpckluj(lc zakon C. 138/1991 ~7.b . i) n1aje tk u \)bcí \. ;:nc~nr ncsk<Jt·!;ich 
pred rí sov. VZi'-J č . 6/20 l l Zás21d y hospodárenia s majetkom mesta L. l mé [\/]or<n ce t.'1č in ne 
od i 1.07.20 11 v znen í jdw Dodatkov.:':. \ <:J č . :2. sa clohod l ! na uzavrclí tejto Zm luvy 0 llúj:ne 
nebytového pri:.:·sto:u c· . S\:] ~/l-2777.(:0 l .~. pud ľa U\l~l novcn;a ~ 3 ·;úkona Č . l j ()/1 900 /h. 
o nújmc a podnójme rll.+_vtuY )··ch prics tmm ' /.m:n i n•.::;-;kuršich yn.!pis\lV :J pudl-,1 li SLilll l l'-·L·IÚl 

~ 663 a na.sl. Z:1kom; c. 40/1 964 Zb. Ohc ic1nsky zúkonnik \. 111ení ncskor;ich predpisov (lľalcj 
tiel. . .zrnl uv<r·) za naskdo'.:ných podmie nok : 

ll vodnť ustanovenie 

Pi('J18j i matcľ vyhlúsil dľit! l 7.0ó.2U1 .1 pľiJmy p1-;,:uúi1.Hii U/twi_'L'11)· ;tku .. \J:tiom 1 1 1cb;IP\•~· 

iX ÍCs lory/ - 57/20 l--~ ·· . i)<idi'a USL!110VC i1 Í(l ~ tJ;i Ocis. 9 7Úi-:Cii<l Č . J1Í)/ [<)()l /b O !:1i.ljcrku olxi 
v znen [ ncskoľších predpisov \ nad vLiznosli na Zásady hospoch1 r;::n Í<1 s iľl[~j et k. om nwsta ?: !alť 
tvforavce (VZN 6/2011 účinw.~ od 11 .()7 .201 l v znt'nÍ _ichu Dodatku i:: . 1 ;;1 Docbtk u č. 2l 

za tlč dom pred lože n ia li J _i v_\•hodnl~j ~;ej ponuky n ~1 u?atv(~n:n ic n~\iumne j ?.ml my 0 ll~íj mc 
nebytového pricswru U\Cdt:né'hu v čl. l. tcj lll zmluvy. Pn.:najínEnc:· pr i vyhodnotení prt<lnH:Iw 

prenájmu .. Nú_iorn /i !ehy lo \ é priestory/ ··· 57/:W ! .i·· ::;konsl<lto\·,tl. /:e \ ys;ie u\ ..:de~-;~ n;\iomc~t 

splni l všetky podrnienk : ladani:t jFÍ<.1mc11u prc nú_inu ~l ? U\ -.ú·i<'hl.) dÔ\\H.Iu U/~ll\ Úl'<t 

s nú_i omcom túto 7m lm u. 



Čl. I. 
Pr·edmet a účel m1jmu 

1. Prenajima te ľ _je v)·l učn)'m vlastníkom nehnuteľnosti - sliwhy súpisné čís l o 157?. 
("Stredisko obč ianskej vybavenosti ), nachádzäj úccj sa na lJ I. Duklianskej 21!\ v Z l at)~ch 

Moravc iach, postavenej na pozemku - parcel e KN registra .. c ·, č. r arccl y 2490/2 
(druh pozemku: zastavané ploc hy a nádvo ri a). zapísanej na L V č. 3453 pre katas trálne územie 
Zlaté Moravce. 

2. Prenaj ímatel' prena_jímet nújomcovi za podm ieno k ustanovcn)-ch touto zml uvou 
nebylO\')' priestor nachád zajúci set na prízemí ne hnu te ľnosti (stavbe) uvedenej v bode l. toh to 
č lánku na prízemí /b)1v<ll á predajl1a ví na-p.M ištíkl. a to: 

r nebytov)' priestor o v)'mere 34,50 m 2 

3. Nájomca si predmet nájmu prenajíma za účelom s trihania a úpravy s rs ti psov. 

4. ájomca mú prúvo už í v8 ť spoločné priestory stavby uvedenej v odseku l tohto č l ún k u 

v rozsahu nevyhnutnom na ri <ldny· chod predmetu nájmu. 

Čl.II. 
Doba nájmu a skončenie m'tjmu 

1. ájomná zmluva sa u7.a tvúra na dobu určitú . a to od 19.08.201.3 do 18.08.2016 

2. Nájom nebytov):ch priestorov tvoriac ich predmet nájmu končí: 

a) uplynutím doby nújmu. na ktor)' bol dojednaný. 
b) písomnou dohodou zmluvn)~ch strán ku dií u uvedenému v dohode o skončení nájmu 

alebo 
c) upl ynurím v)'povednej lehoty na zá kl ade písomnej v)' povcdc kto rej ko ľvek w zmluv

n)ch strán v s(iladc s ust.:movcnín1 ~C) ods. :?. alebo J zá k. c. l 16/ l 990 /b. o nújmc 
a podnújme ncbytov),ch pri t's torov v znení neskorších predpisov . 

3. Vý poved ná lehota poctl'a ods. 2 písm. c) tohto č l únku je jeden mesiac a začína 
od prvého dňa mesiaca nc!Sledujúceho po mes iaci . v ktorom bo l<l v)povcď do ručená dru hej 
zmluvnej strane. Do konca výpoved nej doby je nájomca povinn)' p l ati ť nájomné a platby za 
služby spojené s náj mom. 

4. V prípade ukončen ia nájmu je nájomca povinn)' v rút iť nebytové priestory \'s tave 
v akom ich prevzaL s prihliadnut ím na obvyklé opotrebenie. s prípadnými stavebným i 
úpravami vykonaný mi s písomným súhlaso m p re najímateľa. Nájomca je povinn)' odovzdať 
prenajímate ľov i nebytové pri estory najneskô r prv)· pracovný delí po uplynu tí v)'povcdncj 
lehoty, resp. po skončení náj mu. O odovzdaní ncbytov),ch priestorov sa spíše protokoL 
ktorého jedno vyhotovenie dostane nájomca a po potvrdení o prevzutí ncbytov),eh priesto rov 
prenaj ímatel'om dt'íom pod pisania a prev:r:at ia protoko lu, nújomca prestáva zod povedať 

za nebytové pri esrory a prípadnú vzniknutú škod u n<t nc> byto\·):ch priestoroch . 



Čl. 111. 
Nájomné a jeho úhrada 

l. Ročné núj omné za predmet nájmu je stanovené spo lu vo v)'škc l 173,00 EUR 
pr[čom nájomné za nebytové pr[cstory tvor[ace čäsf predmetu nú_jmu v zmys le čl. J ods. 2 
písm. a) tejto zm luvy predstHvujc 34,00 €/m 2/ rok. 

2. Nájomca sa zaväzuj e uhradif nájomné v roku 2013 (od 19.08.2013 do 31.12.2013) 
vo v~'Ške 435,15 € štvrťročne na ličet prenaj ímateľa č. 33422162/0200, variabiln)' symbol : 

. n<lsledovne : 
• 
• 

za I ll. Št\' rťrok / august. september/ 
za IV. štvrťrok 

do 30. 09. - sumu 
do 15. ll. - sumu 

141,90 € 
293,25 € 

Nájomca sH 7.aväzuje v d'alších rokoch platiť nájomn0 mčcné podl'a ods. 4 tohto č l únku 

štvrťročne na účet mestn Zlaté Moravce č. 33422162/0200, variabiln)' symbol: 
nasledovne: 

za J. 

za rr . 
za ll I. 
za IV. 

š tvrťrok 

štvrt.rok 
š t vrťrok 

štvrťrok 

do 15.02. 
do 1 5.05. 
do 15.08. 
do 15.11. 

Ná.jomné sa považuj e za uhradené d1'tom pripísania na účeL prenajímatcl"a. 

3. Ak n8j omca neuhradí náj omné podl"a odseku l "2 tohto Clúnku v stanovc nc_j v)·ške 
<J včas. je povinn)· Z<lp lat iť úrok z omeškr-111ia vo výške podr<l ustanoven[~! ~ 3 nariaden ia 
Vlády SR č. 87/1995 7. z .. ktorým sa vykon<:.'lvajú nieUoré ustanovenia Ohčinnskehu 

zákonníka v platnom znen í. 

4. P1-cm~jímaLel' a nújomca sa dohod li . "lc výšh:a nájomného uvedenú v ods. l . bude 
každoročne upravovaná pod l' a ročnej mie ry i nJlác ie za pre de hád zaj ú ci kalendúrn y rok 
meranej inde:-.:om spotrebitel'sk)Th cien podl'a Štat[stického Cn·adu SR. najskôr však 
od 1.1.20 14. Pri určení nújomnťho na cfa lší rok trva11ia n8_j mu sa bude vychúcl!.aľ 

z nújomného za prcdchúdzajúci rok. V),šku mesačného nújomného mnúmi p1·enaj ímatcľ 
nájomcovi bezodkladne po potvrdení ročnej miery intlácie za prcdchúdzajúci kalendárny rok 
Štatistickým úradom SR. 

(~ l. l v. 
Služby spojené s nújmom a ich úhrada 

l. Zmluvné strany sa dohodli na t\·chto službúch spojený-ch s predmetom naJmu. ktoré 
bude pre naj ímatel' zabezpečovať pre nájomcu: 
- dodávka tepla 
- dodúvka cl . energie 
- vodné .. stočné a zrú:ž.ky 

2. Nájomca je povinn)' uhradiť sk utočnú cenu 7a jednotlivé s lulby pod l"a ods. l. ktorú 
prenajímatcr platí jcdnolliv)'m chxiú\atcl"om t)·chto slu/.i eb. podl"<1 \ ' )·počt u energctikl)l11 
mesta. /\k budú zriadené samostatn0 odbemé miesta s osubitn)·m meraním spotre by 
_jednot liv)'ch médií pre nájomcu, tento bude uhrádzať skutočnú cenu spotrcbovan)Th médií. 



V takom príp <1 dc zmluvné strany dodatkom upn1V tH výšku a rozpt s zá lohov)c h platieb 
Z<l služby spojené s nújmom predmetu nájm u. 

3. Nájomca sa zaväzuje spo lu s pldtbou nájomného uhrádzať zálohové platby za služby 
spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej čas ti zrážkovej vody clo kanalizácie 
na základe fakturácie prenajímatel"a: 
-roč ná záloha za dodávku tepla 
-ročná záloha Z8 dodávku el. energi e 
- ľOčnú záloha za vodné. stočné a pomerná čas l· za zrážkov(! vod u 
Ročná záloha s po l u: 

577 E 
91 f 
29 ( 

697 f 

Zálohové platby za služby spojené s predmetom náj mu a za od\edeni e pomcrnej časti 

zrážkovej vody do kanalizácie v roku 2013 (od 19.08.2013 do 31.12 .2013) vo v)·škc 
256,68 E sa zaväzuje nájomca pravide lne štvrťročne uhrád zať na účet pre naj ímatel'a 
č. 33422162/0200, variabiln)1 symbol: číslo faktúry . alebo v hoto vosti do pokladnice 
Mestského úradu Zlaté Momvce m1sledovne: 

• 
• 

za ll l. š tnťrok /august. se ptembcľ/ 

za l V. štvrťrok 
do 15. 09. 
do 15. 11. 

s Lll11 Ll 

s Lllll Ll 

S2,44 f 
17-1,24 f. 

Zálohové platby za s lu ž.by spojené s predmetom ná.jmu a L.a odvedenie pomcľncj časti 

zrážkovej vody do kanalizácie v ďalších rokoch sa zm·~izujc nújomca pľav idelne štvrťročne 

uhrádz.ať n<1 úče t prenaj i ma teľa č. 33422162/0200, variabiln)1 sy mbol: číslo faktúry. alebo 
v hotovosti do pok lad ni ce IVIestského Ctradu Zlaté Moravce nasledovne: 

• za l. š t vrťrok do 15. 02. sumu 17.:!,24 € 
• za lJ . š t vrť rok do 15. 05. Slll1l U 17 4,24 f 
• za Ili . štvrťrok do 15. 08. sumu 174,2-t f 
• za IV . štvrťrok do 15. 11. sumu 174,28 f 

Služby spojené s nójmom predmetu núj mu sa považujú za uhradené dt1 om pripí s<tni <l na Ll čct 

pre naj ímatcľa. 

4. Celkové zL! Č t ova nie za poskytn uté služby spojené s nújmom predmetu m\jmu sa 
vykoná raz ročne. a to do 30 dní po doručení vyúčtovania od cloclávuteľov jednotlivých médií. 
Nájomca sa zaväzuje uhradiť rozdiel medzi skutočn)'mi n~~kladmi a s kut očno u v),škou 
zaplatenýcll zálohových platieb na L!Čet prenaj ímatcl 'a do 15 dní od oznámenia v),šky 
nedoplatku (rozd ielu) zo strany prcnajímatel'a. na :;.áklade rrcpočí tan ia spotreby energií 
cneľgetikom mesta. ktoré bude tvoriť samoslatnCJ prílohu vyC1č t ovacej lak tCu-y. 
Prenají mateľ sa zaväzuj e vrát iť náj omcovi prípadný pľeplatok do 15 dní po vvkonaní 
celkového zúčtovania , ak sa zmlu vné stran y nedohodn(t inak. 

5. Prenajímate ľ je oprávnený kedykoľvckjednostranne zmeniť zúlohové platby zo služby 
spojené s nájmom predmetu nájmu. pokiaľ bud Ct zmenené, doplnené alebo zrušené ceno\ é 
predpisy. podľa ktor)'c h sú tieto platby dohodnuté alebo poki a!' SLI inak :;.mcncné ceny za tieto 
s luž.by spojené s nájmom predmetu nújmu . 

6. Ak náj omca neuhradí platbu podľa bod u 3. 4 , a 5 tohlo č l á n k u ri3dne (\ stanovenej 
výške a včas), je povin ný zap latiť Úľok z omeškania vo v),š ke pod ra ustanoveni <1 ~ 3 
Nariadenia Vlády SR č. 87/ 1995 Z. z .. ktorým sa vykon:i vajC1 niektoré usta nm·enia 
Občian skeho zákonn íka v platnom znení. 

4 



Čl. v. 
Podnájom 

l. Nájomca n1e J ť o p rťtvnc n ) p renec ha ť pred met núj mu ale ho jeho čas t· do pod náj mu 
ale bo v)1pozičky d·zdším (tretím) osobúm a nesmie predmet náj mu ani :/.iad nym m\·m 
spôsohom zaťaž i ť he7. predchádza_i (tceho písomného s(th lasu prenaj ím ate ľa . 

Č l. Vl. 
Ďalšie pdva a povinnosti 

l. Prenaj ímateľ _je povinný za hezpcč i ť nú_i omcovi pln)· <1 nerušen~' vý·kon jeho r rúv 
spojcn):ch s nájmom predmetu nájmu. naj nú nhe1.peč i ť riadne poskytovanie slu/.id1 
spojen)1ch s náj mom a odovzdať predrnet nájmu v stave sposob ilom najť ho riaclne u:l.ívan ie. 

2. Nájomcu podpisom te jto zmluvy vyh lasu_je. že sa so stavom predmetu nájmu 
ohoznámil a tento preberú bez v)~ hrad a v stave zodpovedajúcom do hodnutém u (tče!u nújmu. 
O fyzickom odovzdaní a prevLatí predmťl u nújmu ku dt'íu úč innos ti te jto zmluvy vyhotovia 
zmluvné strany písomn)' protoko l. 

3. Nújomca je povinn )' už ívať predmet nújmu v), l u č nc v J"l) /.salw a na (tčc l duhod nu l ~' 

v tejto zmluve. v súlade s prevádzkov)rm rež imom. ud ržiavať ho v stave. ktor)' zod povedá 
povahe a úče lu nájmu a po skončení náj mu ho v t·ú t i ť v stave \' okom ho pre\ za l. 
s prihliadnutím na obvyklé opotrehcni e. Nújomca nie _je povinn)· dať predmet n ť1jm u do 
pôvodného stavu. ak bo li stavebné Ltpravy \ ykonn né s predchódzajlic im písomn)•m s(th lasom 
prena_i í mateJ' a . 

..t. Opravy spojené s obvyk lým udr:(.iavaním pred metu nú_i mu je povinn) vykonať 

nájomca na svoje náklady. Stavebné Llpravy je nájomu 1 oprávnen)· na predmete núj mu 
vykonávať len s p reclchád7ajCtcim píso tTln)·m súhlasom p 1·cna_i í mate ľa a v)· l učne na svoje 
nákl ady. Nújomc~1 je oprúvnen) real i mvaľ Ltpravu neby tového pries toru vní tanc intcriérov)·ch 
úprav. <il~o aj napríklad inštalóc iu akéhoko ľve k bezpečnostnéhu zari adeni <t v ncb) lovom 
priestore len po predchúdzajlicom písomnom súh lase pre najímZtteľa . na vlastné 11ák lady 
a v súlade s ustzmoveniami prís lušn),ch právnych predpisov. Akéko ľvek povolené Ctpravy 
nebytového pri estoru sa stávaj ú vlas tníctvom prenajímate l"a a tK7ak lodaj(J núj(lmcovi /ictc!n~ 
nárok na míhmclu nákbdo\· vypl ),vajúcich / rea !izúcic odsúhlascn)·ch. resp. ncocls(lhlnsen )ch 
úprav ani počas trvan ia nájom n~ho \''Lt'ahu . ani po j eho skončen í . 

5. Prenajíma te ľ nczocl po\·cd8 /..a škody na majl'l ku \ncscného do predmetu núj mu. 
Nájomca je povinn) súm o n~1 vlastné núklady zabopeči ť majetok pmt i odcuci Len iu. 
poškodeniu alebo zniče niu a zváž i ť (tčelnosľ. j e hu poistenia täkt iež na \·l a stnť núk laci ). 

6. N<:íjomca _je pO\·inn); ho ;. by točné ho od klndu písomne o :; n{tm i ľ pľťlwj í mo te ľovi 

potrebu opráv. ktoré mú pre na j ímater urobiť a umožniť \·ykommic týchto i in)Th 
nevyhnutný·ch opráv. V opnčnom prípade nájomca ?odpoved ú !.C\ škodu. ktoril \'Znik la 
nesplne ním tejto pod mienky. 

7. V p ríp~1c! e \?.niku havú ri e resp. jej luo1.by je nújomca pm inn)· o k.am7.ite umow 1t 
p renajímate ľov i prístup k za ri udeniam (rO 'L\ odom elektrickej energtc. vody. kC1rcnia ~1 poJ. ) 
nachúd7ajlicim sa \ pred mete nájm u. 

) 



8. Nájomca je povinn)' bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímatel'ovi 
zmenu údajov týkajúcich sa jeho podnikatel'ského alebo iného oprávnenia. na 1úkladc ktorého 
vykonáva činnosť. pre LJčc l y ktorej užívn predmet nájmu podl'a tejto zmluvy. 

9. Prenajíma tel' .ie počas trvania nájomného vzťahu založeného touto :Z.Illluvou oprávnen)~ 

vykonúvaľ potrebnLJ technickú kontrolu nebytového priestoru a kontrolovať. či nájomca 
užíva nebytov)' priestor ri adnym spô~obom a v sú lade so zmluvne dohodnutými 
podmienkami. Za LJčclom kontroly dodržiavania zmluvn)'ch podmienok je náj omca povinn)· 
na požiadanie prenajímatcl"a umožniť \'Stup určcný·m zamcstn<lncom prcnajímatel'a do 
prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu. 

10. V súlade so d 1konom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 1.dra''i8 pri 
práci 8 o zmene a doplnení nicktor)'ch zúhmov. zákonom NR SR č. J 14/200 l 7 .. z . o ochrane 
pred požiarmi, vyhláškou MV SR č . 121/2002 /...z. o požiaľJ1ej prevencii. n ~1j omca si služby 
bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpečuj e samostatne. vo svoj ej 
vlastnej réžii a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti a opatren iu ustanove11é t)•rnito zúkonmi 
n vyhláškou 8 ostatnými predpismi, ktoré s nimi súvisia. 

1 l. Nájomca je povinn)' udrž. ia vaľ predme t nújmu v súlaclc SL) všeobecne 1.úvt1zn)·mi 
hygienickými predpismi vý lučne na svoje núklady (ckzinlckcie a iné ). 

12. Nájomca .ie povinný stmať sa o to. aby na nebytovom priestore nev7nikla škodä . l.a 
škodu spôsobenú nä predmete nújrnu a nn jeho zari adeniäch z.odpovedá ' plnom rozs8hu 
nájomcn. Nájomca sn Z8väzuje nahradiť škodu n8 predmete nájmu. ktorá vznikne nad rámec 
obvyklého opotrebenia. Akáko l'vek škoda, ktorá vznikne v pricsloroch nebyLového priestoru 
a bude spôsobená nájomcom. resp. osobami majúcimi vzťah k nájomcovi. bude nájomcom 
odstránená. V opačnom prípade sa nájomca z.aväzujc k núhrade v7.nil\.nutej škody. núslcclkov 
škod y ako a j nákladov na odstrúnenie škod y v plnej v)1ške prcnajínwtcl'ovi. bo odklndne po 
v)'zve prenajímatcl'a. Niljomca zodpovcdú prenajímateľov i za škodu v;.niknutú \ ' nebytovom 
nebytovom priestore. ktorLJ zavini l on sám, resp. jeho zamestnanci, resp. ručí prenajímateľovi 

za škodu spôsobenú klientmi nájomcu . . jeho dod iJvatcl'mi . resp. in)•mi osobam i. ktor\·m 
nájomca umožnil do nebytového priestoru prístup. 

13. Nájomca sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu domového 
odpadu a nebezpečn ého odpadu. ktorý· vzni ld pri .jeho činnosti . V nújolllllOlll nie SLI 

obsiahnuté ani núklacly na upratovanie nebytového priestoru. ktoré si zabezpečuje nújomca 
vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 

Č l .. vu. 
Zm luvná pokuta 

l. Lmluvné strany S<l dohodli. že v prípade omešk ~1 1 1 i a nújomcu s úhradou mc:s<lčnéil o 

nájomného podľa č l . l!I ods. 2 tejto zmluvy. alebo s úhrad ou z.ó lohovej pl atby za služby 
spojené s nájmom podľa čl. IV ods. J tejto zmluvy, je prenajímatel" oprávnený po7:adovať od 
nájomcu zaplatenie zmluvne j pokuty vo výške O,OR <Yo L dlžnej sumy zn ka7:dý dd1 omeškania 
až do zaplatenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknut)' nárok prcnaj ím<ltcl'n na náhradu 
škody, ktorej sa môž.e prennj ímnter domáhať bez ohľadu na v)'šku zap latenej zmlu v nej 
pokuty. Zaplatením zmluvne j pokuty nezanik ú nájomcovi povinnosť plnenia pocll'a tejLo 
zmluvy. ktoré je zabo.pcčené zmluvnou pokutou. Nújomca .ic: pcl\inn)· 7 <l p i<ltiľ ;ml u' n(J 
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pokut u a_i keď porušenie pov innosti nezavinil. b tplalenim zm luvnej pokuty no.anikú 
náj omcovi povinnos( pl at iť úro k 1 omešbm ia podľa tej to zm luv), nk sa zmluvné strany 
nedohod nú inak. 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

l. Práv<t " povi nnos ti z mluvn)•c h st rún_ kto ré nic sú výslovne upravené' tejto zmJu,·e. S<l 

ri ad ia zúkonom č. 11 6/ 1990 Zb. o núj me a podnáj me nebytov),ch prie~torov v ?..n ení 

nesko rších pred pisov a ustanoveniami O bčianskeho zúkonn íka v platnom znení . 

2. Táto zmluvn j e vyhotovená v šty roch C.\ cmplároch. 1. k to r~·ch tri dostélnc prcmtjímatcr 
a nájomca dostane jeden exemplár. 

3. Túto zmluva nmi obúc.la p latno s ť d t1 om .Ít'.Í podpisu ob idvomi 7tn luvn)·mi strunam i 
a L! č i nnosť prv)'m dň o111 clo by ná.i mu U\·edencj ' č l. l [ ods. l tej lo 1. 111 1 u vy , ?.:rt spi nl.'nia 
rodmienky zve rejnenin tej to zmluvy na we bon ) tll s íd le prcnaj ímatel'a L.j . na stránke Mesta 
Zlaté Moravce '" '" w J ialL' tnura' n : .eu. 

4. 7 m l uv né strany preh l as u i ú, že si !úlo zmluvu riad ne prťč í ta li_ jej o bsa hu poro ;;.ume l i 
a na znak svoj ho súh lasu s j c_j obsahom j u v l astnmučne a clohrovo l'ne, nic pod tlakom ani / .a 

nápadne nevýhodných podmienok. podpísal i. 

V Zlatých \1oraveiach d!í ) tAV.G:}~~~-

Za p r e n a j í m a L e r a: 

~~~~~~~ 
Ing. Peter Lcdm1r, CSc. 

pri méltor m esté.l 

· val· 'f.i,_,. '""~ 
1 

Matenál spra~o , ........ . .. 

za správnosť . ...... · · · ··~ 
ol"la: ..... J.L~.l. \~..Zm .. : ...... / 

V Zlat)1c h Moravc iac h d!ía 1 O. AUS. 1013 

Ná j o m ca: 
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