
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PR|ESTOROV
uzatvoíená podl'a zákona č. 1í6/1990 zb. o náime a Podnáime hebtftových plie§toíov

v znéni neskorŠlch píedpisov

Prénajímat€ť| ob.cVysoká nad Kysucou
zastúp€ná|Mgr, Anton V.le.ha, n.rosta obG
Adře9: Vysoká nad Kysucou 215.02355
lčo|314340
Dlčl2o2o55326
l8AN I sKOa 5600 o0oo ooo2 3325 'loo1
8anka; Prima banka a,s, Čadca

{d'alej len,,prenajímater)

Nájonc.I DHz Horný xélčov
V zastúp€ní| lng, Lubomk PaVlik
AdresaIVyšný xelčov 735,02355 Vyso*á nad (ygtcou

lčo \774743025
(dilejlen,,nájomca")

č1.1

Pr€dmét náJmu

1,Na zá kla d e téjto zm lUVy p rénaj ímater p leh echáva nájomcov i do uživan ia nebytovÝ pri€sto r v budov€ t€ loďične suP, č, 6 58, na

parc, Č, KN 3937/1vo Vyšnom kelčove €Vidovaný na list€ vlastní.lva č. 1479, ved€nom okresným úradoh Čadca, katastrálny

odbor pre obecVYsoká nad Kyglcou, okres ádca, kat §trá|ne ú!émiéVy$k; nad (ysucou, ktoď je V bezpodielovom Vlastoictve

prenajíma teta {dbl€i len -p.ed met náimu ").

sPoLU,..,,.,,.,..,..,.,,...,..,.., ,..,-,,---,--,.,.--.,.,,,,.,,,,.,,.172,8 m2

1, V súvislosti s tjžíVaním pr€dmďu nájmu je nájomcá opnávnený Uživ.ť aj sPoloóé časti a spoločné zadad€nia telocv|čne,

v ktorej §a nachádza píedmetnáimu.

čl. ll

úél írm,,

1, Nájomcaje op.ávn€ný uživaťpredmet nájmu na účely zriadeniaI

Plienor na ná.vik kulnjrnY.h plogíamov, tanečných a sp.vá.kych vystúpení a na účel usporiád.n ia schódzi oHz HK

2. Pokiaína užívanie pr€dmefu nájmu na účélpodlh ods.l tohto článku sa bude vyžadovaťakékolvek osobitné povolenie orgánu

verejnej spní$/ {napl, Vyjadr€nie stavebného úradu a pod,), nájomca je Povinný zabeu pečť si potíebné povolenla na Vlastnú

,odpovednosí pričom prenajimateísa zavázuj€ po skytnúť nájom cov l potrebnú súčlnnosťk obstáEniu daných povoleni,

čl, llt

Doba náimu

1, zmluvné ýÉny 9á dohodlina tNanínájmu na dobu Určitú od 20.02.2017 do 19.o2,2o2o



čl, lV
Úhřadá za nájom á sluiby

1, RočŤlé nájomné ,a stanovuje za prenajaté priestory dohodou zmluvných strán Vo výšké o EUR (nulaeur) v ,mysle pňlohy č. 1.

zálohoVé platby V zmysle prí]ohy č.1 za 5lužby spojené s užíVaním nebytového priéstoru sú V celkovejvýške o,0o EUR (nulaellr)

.očne, lch spósob úhrady a Výpočetje uvedený V plílohe č.1, ktorá je neoddelitelnou súčasťou téjto zmluvy,

2, Nájomca sa zavázuje uhrádzaťdohodnutú výšku nájomného a zálohové platbY a služby V zmy§levýpočtu podla prílohy č, 1, tj,
o EUR (nu]aeuř) V dvoch polročných splátkach, Vždy do konca pNého mesaaca prislúchajúc€ho políoka na účet Prcnajímater.
Pllrna b.nk. sloveĎsko a§. Čadc., lBAN: sKoE 5600 m@ ooo2 3325 4oo1. Platba sa považlje !a !hÉdenú dňom Pripísania
prostriedkov na Účet prenajímatélb,

3, celkové ?účtovanje ňájmu a služieb za rokvykoná prénajimaterdo 31,5, na§ledujúceho kalendá.ného roka,
4, žmluvné stlány sa dohodli, že pl€najimaterje opn;vnený rmeniťvýšku nájmu, pok]alby sa zmenili cenóVé prédpisy, alebo tak

lozhodn€ ož a taktiež výšku zálohových platieb, pokiar by sa neúmerne zvýšilá cena vstupných nákladov na zabezpečenie

5, Zmluvné stranY §a dohodli, že pokiar §a dostaně nájomca sdohodnutou platbou do omeškania je povinný uhradiť
p rén ajima terovi ú rok z omeškania o,o5% za každýdeň omeškania-

čLV
Prcnájom

1. Nájom.a nie je opftivnený bež súhlasu prenájímatelh P.énechaťprenójaté priéstory do prenájmu inej osobe.

čl.vl
Pňva. povinfio§ti ,mluvnýEh strán

1, Prenajimatel' odovzdáVa prdmet nájmu nájomcovi V stave 5p6sobilom na dohodnUté uživanie, Nájom.a Vyhlaslje, že 5a zo

stavom nebytos/ch priénorov oboznámjla tieto prebeni bezvýhra v stave zodpovedajúcom účelu Určenie V tejto zmlUV€,

2- Prenajimatel'je povinný zabezpečiť nájomcov i plný a nerušený výkon spráV spojených 9 nájmom nebYtový.h prjestorov, najmá

zabezpečovaťplneňie dohodnUých s'užieb, ktoré po§kytoVanieje s uživanim bytu spojené,

3, Nájomca je opáVnený užíV.ť predmet nájmu V roz§áhu so spó§obom dohodnutým V rmluve, udržiavať ho v stave, ktoď
zodpovedá povahe a účelu nájmu a po skončení ňájmu ho vfiátlť prenaj'matelovi V stave, V akom ho Prevzal s prihliadnutí na

obvyklé opotrebenie, Nájomca nemá povinnosť dať pledmet nájmu do póVodného stáVu, pokiáí boli s prenajímatelom
dohodnuté ýavebné úP.aVy (Podl'a bodu 4, a 5, tohto článku],

4. Zmluvné stlany §a dohodli, že opÉVY spojene sobvyklým údržjavaním predmetu náimu vykoná nájom€a na Vlastné náklady,

Nájomca sa zavazuje Vykonáť prípadné stavebné úpřavy na vla§tné náklády leň po predchádrajúcom písomnom súhlase

5, Nájomca Je povinný bež zbytočných odkladov oznám iť prenajimatelovi potrebu oPravy, ktoré má prenajíméterUrobiťa umožniť

Vykonanie Ý€hto opráV iinýCh nevyhnutnÝch opáV, inak nájomca zodpovedá ra škodu, ktorá nespln€nim povinno9tíVznikla.

6. V p rjpade vzn ikLr havárié, résP, jej h lozby je nájomca povifiný umožniť p renajímatelovi prktup k za riad €n ia m (ro zvod, Vody, U K,

7, Za účelom kontrov dodržiavania zínluvných podmienok, nájomca ná póžiadanie prenajímatera umožní Vstup určenÝm

zamestnancom penajimatera do pr€najatých priestorov,

8, Nájoňca sa zavázuje L]živať V plenajan/ch priestoro€h zaliadenja v rladnom technickom stave V zmysle no.my o bezpeóej

prevádzke !ichto zariadení, Nájomca zodpovedá na svoje náklady za bezpečnosť užívaných ,aiadeni, plotipožiaínu oóranu
v Prenajaých pliestoroch, 8oZP a zavězuje sa Vykon.ť Všetky potrebné opatrenia ná zablánenlu Vzniku poŽiaru príp, inej

9, Nájomca 5a zavázuje !držaťpredmet nájmu V §úlade so vš€obecne platňÝmi hygienickými Predpism i (uPÉtovani€, dežinfekci.,



10, za píPadnú škodu spósobenú neodbomÝmi zásahmi, užíVaním zariadeoi, ktoré nezodpov€dajú norm€, n€dbaloď zodpovedá
vpln€j mie.e nájomca. Nájomca sa takuéž 2ávázule Uhradiť škodu vzniknutú na predmete nájmu nó rámec obvYklého

11, Prenajimatelsúhlasí, aby si nájomca po dohode s níň vykona l |nvestičné práce, ktoré sa vzáiomne zaPočitajú,

čl. vll
1,V pr€najaÝch priestoroch n€budevYužívané žiadne dodatočn é vykU rova cie těleso (elektrické oh rieVače},

čl.vlll
skonóeni€ nájmu

1. výpovedná lehota je 2 mésiace a počita 9 od PNého dňa méslaca nasledujúceho po dofučenivýpovede.

2. Prenaiimar€l'i nájomca sú opfiáVneníVypov€daťrmluvu písomne bez Udania dóVodov,

3 , V p rípad ě skon čen ia náJmU le náiomca pov inný vrátlť n€bytový p řiéstor v stave, v a kom ho prevral, s prih liadn utá na o bvyklé

4, Prenajímaterj€ povinnývypovedaťzmllvu, ak sa mU uložla povinnosťuzavrieťzmluvu 5 Prikázaným náJomcom,

čl. x
ának náimu

1, NáJom zaniká v zňysle § 14 zákona 116/90Zb, o nájme a podnájme nébytových priestorov;

1,1 zánikom predrnetu nájmu

1,2 smrťou nájomcu, pokjard€dičia po poručft€rovi, ktoď bolnájomcom, do30dníod ieho
smrtineornámia prcnajímaterovj, že pokíačujú V nájm€

1,3 zánikom pévnicke]osoby, akje nájoncom

čl. x
záv€řečné ustanovénla

1, Práva a povinhostl, ktoré nié sú upravené v tejto zmlwe sa riadia zák, 116190 z,z, a píslušnými usranoveniami občianskeho
zákonnika,
2. Zmluva le vyhotovená v dvoch rovnop isoch, z kto n/ch po led nom d osta n e každá zm Iuvná stra na,

/9 1 a-,l
Vo Wrokei nad Kyglcou dňa ,,,,ia,,,:,,.,:.:.,:'-

]l:

|aj
]il],!

,í,

í/
\'.:



Příloha č.1

Výška a rozpis náiornného a zá/ohových p]átieb za služby §po]ené s nájmom

1. Prenajaté priéstóry:
sPoLlJ,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,

-""""",""",172,atnz

2. Nájoň ulčéný uznéseníň oz č. 7/2017 _ 9.72. ,,,,,,,,,.,.,,,,,,..0 EUR

l|.-2. 20!YVysoká néd KysL]co! dňa,




