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Zmluva o nájme nebytoqých priestoroY
tlzcltvorená v zľnysle ustanovení občianskeho zakonníka 3. łoĺl goł Zb. v platnom znení ct

zcÍkoncl č. ] l6/]990 Zb. o nájme nebvtových priestorov v znení neskoľších pľeclpisov

Pľenaiímatel':

Mesto nie je platcom DPH
(d'aĺej len ako prenajínĺateľ)

Náiomca: Meno a priezvisko
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Císlo oP:
Telefónny kontakt:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
E-mail:

MESTO TIIRZOVKA - ako vlastník nebytoých priestorov
Zastupené: JIIDľ. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
Sídlo: Stred 1 78,023 54 Turzovka
lČo: 00314331
DIČ: 2O2O5533l5
Bankové spojenie: Prima banka Slovęnsko, a. s. pob. Čadca
Císlo účtu: 0Ż0461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 OO02 04617002

a

Bliška Beláková,
1 4.07 .l97 I, r.č,': 7 I 57 I4l7 602
023 54 Turzovka, Stred 424115
EA 566 654
O9O5/lŻ8342. :(ĺ, ii..' '. ,

Prima banka Slovensko, a.s. , pob. Čadca
974 138 6001/s600
eliskabelakova(ĺĺ] gnrail.corrr

(d'alej len ako nájomca)

LI z a t v o r i 1 i túto zmluvu o nájme nebytoých priestorov v zmysle ustanovení občianskeho
zákonníka aZákona č. 11611990 Zb. onájme apodnájme nebytov.ých priestorov vzneĺí
neskorších predpisov.

Čl.l.
Predmet zmluvy

Prenajímatel', mesto Turzovka, lČo: 00314331, je ýlučným vlastníkom nehnutelhosti,
nebytového priestoru č. 12-4 o výmere 29,69 Ń., ktoý sa nachááza na prizemi v bytovom dome
č. súp. 13, podiel priestoru na spol. častiach aspol. zariadeniach domů vpodiele 29691189576
a spoluvl. podiel na pozemku pod zast. plochou parc. č. C-KN č,. 3O5l2 o v,ýmere 678 m2 v podiele
29691189576 v meste Turzovka, mestská časť Stred' R. Jašíka 13, O23 54 Turzovka, v kaÍ. uzemi
Tuľzovka, zapísané na LV ě. 8528.

Pľenajímatel'pľenajíma nájomcovi na dočasné užĺvanie čast'nebytového pľiestoru č. l2-4 ,miestnost' č.12, o qýmeľe 20'4l m2 z celkovej výmery 29,69 m 2 päĺlanovej ptochy .
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Nebytoý priestor č. l2-4 vbytovom dome č. 13, bližšie špecifikovaný včl. I, ods. I. a2' tejto
zmluvy sa nachádza napnzemi nehnutelhosti : - miestnosť ě.12 .

Prenajímatel' prehlasuje, że je opľávnený prenechat' nebytoý priestor do dočasného užívanianájomcovi v zmysle $ 3 ods. 2 zákona ĺ. ircĺĺgqo Zb. o nájme u poona;-" nebytoých priestorovv_znení neskorších predpisov.
Nájomná zmluva ie uzatvoľená v zmysle Zák. č.138/1991 Zb' o majetku obcí v z.n.p.a v súlades čl' V' ods' 2' písm. c ) platných Zásadhospodárenia s majetkom mesta Turzovka .
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6. Nájomca podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že predmet nájmu si prehliadol osobne a dňom

podpísania tejto zmluvy ho preberá na dohodnutý účel nájmu. Prenajímatel'zároveň súhlasí, aby
nájomca odovzdaný predmet nájmu zač,al użiv ať .

čl. n
Účel ná;-u

1. Nebytové priestory tvoriace predmet nájmu budú užívané po celú dobu za účelom : uskladnenia
nábytku.

čl. ul
Doba nájmu

1. Zm7lsva o nájme nebytoých priestorov sallzatvźra na dobu určitú: Jeden ľok, t. j.
odŻ9. októbra2018 do 28.októbra 2019

Ż. Do skutočného užívania nebytového pľiestoru s povinnosťou od daného dňa platiť poplatĘ
vstúpi nájomca dňom : Ż9. l0.2018, tento deň je zároveň prvym dňom nájmu.

čl. ry
Výška a splatnost'nájomného, prevádzkových a ľežijných nákladov

l. Nájomné za prenájom nebytoých priestorov podlä tejto zmluvy sa dojednáva v zmysle $ 7
zákona č. l16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytoých priestorov v zneni neskorších predpisov,
v zmysle Všeobęcného záväzĺého nariadenia o uľčovaní obvyklého nájomného za prenájom
nebytoých priestorov vo vlastníctve mesta Turzovka a dodatku VZN, schváleného Mestským
zastupitel'stvom v Turzovke dňa 28. 11' 2005, ěíslo uznesenia 8/2005 nasledovne:

o Za dočasné uŽívanie nebytoqých pńestorov (skladové), ktoré nebudú služiť na
podnikanie je určená v zmysle VZN časť. II, ěl. 4, ods. 1/ písm. b/ V sumę: I0,Ż9 c lmz
plochy za rok, ktorá nie je v zmysle VZN, časti II., čl. 4, ods' 2 naýšená o atraktivitu
vo uýške 75%o ceny.

Celkoý ročný nájom za prenájom nebytoých priestorov je vypočítaný:
20,41 m2 x !0,Ż9 €lm2lrok : ŻL0,,02 Euľ/ľok.

Mesačný nájom za prenájom nebytových pľiestoľov je v sume : 17,50 €/mesiac.

2. Nájomca nie je povirný uzavneť zmluvu so správcovskou spoločnosťou : ENERGETIKA
TURZOVKA' S.r.o ' so sídlom : Stred 409,023 54 Turzovka, za účelom zabezpeč,enla dodávĘ
tepla, teplej a studenej vody z dôvodu, že ide o prenájom nebytového pľiestoru za účelom
uskladnenia nábytku.

3. Nájomca berie na vedomie, že nebytoý pńestor je bez dodávky elektrickej energie.

4. Upratovanie prenajatých priestorov si nájomca zabezpeěi na vlastné náklady

5. Zn'iuvné strany sa dohodli, żeprenajimatel'nebude nájomcovi vystavovať faktúry na úhĺadu
nájomného za prenájom nebytového pńestoru. Nájomca bude platbu nájomného platit'
mesačne ,vźdy do 20-teho dňa bežného mesiaca vsume: 17,50 € na účet mesta Tuľzovka
vedený v peňažnom ústave: Pľima banka Slovensko, a.s., pobočka čadca, číslo účtu
0Ż04617002/5ó00; SK50 5600 0000 0002 04617002.
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6. Ýýška nájomného bude upravená l kľát ročne o percento medziroěne oťrciálne známej miery

iíĺa"i" meny' prípađne iných cenových zmien. Úprava vyšky nájomného sa uskutoční
jednostranným oznámením náj omcovi zo strany pľenaj ímatel'a.

čl. v.
Pľáva a povinnostĺ zmluvných strán

1. Prenajímatel' sa zaväzllje odovzdať nebytoý priestor v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.
Nájomca ho bude na svoje náklady udrżiavať v stave v akom ho prevzal. Nájomca sa zaväzuje, że
beźnu úđržbu predmetu nájmu zabezpeč,í na vlastné náklady.

Ż. Nájomca je povinný uźivať nebytový pľiestoľ v ľozsahu urěenom v úěele nájmu podl'a č1. II tejto
zmluvy a nęmôŽe zmenit'dohodnutý účel užívania bez súhlasu prenajímatel'á.

3. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajatý nebytoý priestor alebo jeho ěasť do prenájmu
tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a.

4. Nájomca nemôŽe vykonávať żiadnę stavebne úpravy, zv|ášť ak by narušil statiku alębo inak
ohrozil stabilitu bytu a domu. V prípade vzniku škody je zodpoveáný za úhradu nákladov , ktoré
budú viesť na uvedenie do pôvodného stavu.

5. Nájomca je povirný bez zbytoćného odkladu oznámiť prenajímatelbvi potrebu opráv väčšieho
charakteru aumoŽniť mu ich vykonať, inak nájomca zodpovedá za šlodu, ktoiá neplnením
povinností vznikla.

6- Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímatel'om o vzniku havárie v objekte
umožniť prenajímatelbvi alebo iným povereným pracovníkom prístup k zańadeniam objektu
(spoločné rozvody, vody, tepla, elektrickej energie, kanalizácie).

7. Nájomca je povirný od vyrozumenia prenajímatelbm , umožniť prenajímatelbvi alebo iným
povereným pracovníkom prístup do nebytového priestoru za účelom odpisu spotreby teplá na
pńslušnom zanadern, pripadne zistęnie stavu objektu, odstránenie havariinéhô stavu alebo
nevyhnutnej opravy.

8. Nájomca je povinný od vyrozumenia prenajímatel'om, umožniť prístup prenajímatelbvi alebo
iným povereným pracovníkom prístup do nebytového pľiestoru za účelom kontróly jeho užívania
a za účelom jeho prípadného odpredaja alebo iného naloŽenia mestom Turzovka.

9. Nájomca je povinný zabezpeč,íť čistotu, poriadok, dodrŽiavanie predpisov o bezpečnosti
a ochrane zdraviapri práci' predpísov na úseku ochrany pred poŽiarmi.

10. Prenajímatel'nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku v prenajatých priestoroch,
t. j. na všetĘch hnutelhých veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve prénají-ut"l'u.

11. Nájomca je povirrný ozntlmiť prenajímatelbvi do 7 dní od uskutočneniazmęny týkajúcej sa jeho
adresy.

IŻ. Nájomca je povinný zabezpeč,lť riadne uzamykanie spoločných priestorov a ochľanu prenajatého
majetku pľoti poškodeniu a Wádęží. Prenajímatel' nezodpovedá ża škody na majetku uloženého
v prenajatých priestoroch ako i na škode na zdravi nájomcu.

13. Nájomca je povinný platiť nájomné riadne a včas.
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a)
b)
c)
d)

čl. vl.
Skončenie nájmu

Nájomný vďah podl'a tejto zmluvy sa skončĺ:
skoněením doby nájmu,
písomnou dohodou zmluvných stľán,

výpoveďou prenajímatel'a alebo nájomcu,
jéđnostranným odstúpením od zmluvy prenajímatel'om zo zákonom stanovených dôvodov

2. Zmluvné Strany si dohodli výpovedné lehoty takto :

a) jednomesačnú, ktorá sa bude poěítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doruěení

nájomcovi v prípade, że nájomca bude o viac ako mesiac v omeškaní s platením ihrady za
nájom.

b) dvojmesaěnú, ktorá sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení

druhej Strane, vprípade ak zmluvu onájme vypovie, ktorákol'vek zmluvná strana ziĺých
dôvodov.

3. Prenajímatel' je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy do 30 dní od písomného

upozornenia po zistení nížšie uvedených skutočností, ak:

a) predmet nájmu bude bez súhlasu prenajímatel'alźivať iná osoba ako nájomca,

b) .'áio..'"u lzavrle bez súhlasu prenajímatel'a akékol'vek spoloěenstvo s iným subjektom

a prenajaté priestory pouŹije ako nepeňaŽný vklad, záruku alebo podobné zmluvné alebo

finaněné kľytie, alebo vykoná stavebne úpravy bez súhlasu pľenajímatel'a.

4. Nájomca je povinný odovzdať prenajímatel'ovi predmet nájmu dňom uplynutia výpovednej

lehoty, resp. po skončení nájmu podlä čl. VI', ods. 1.

5' V prípade predčasného skončenia nájmu je nájomca povirĺrý odovzdať predmet nájmu V stave

v akom ho prevzal s pńtúiadnutím na obvykié opotrebenie. V prípade poškodenia Sa

zaväzujepredmet nájmu dať do pôvodného stavu do 14 dni od ukoněenia nájmu, alebo ho dá

do pôvodného stavu prenajímatel'na náklady nájomcu.

Čl vlĺ.
Úľoky z omeškania

1' Nájomca sa zavänlje zap|atiť prenajímatelbvi úroĘ z omeškania v súlade s ustanoveniami

občianskeho zákonníka v platnom zneni, v prípade omeškania so zaplatením cęny nájmu

prenajímatelbvi.

Čl. vlu.
Záverečné ustanovenia a dojednania

l. Pokial'nie je vtejto zmluve dohodnuté inak riađi sa táto zmluva, prtwa apoviĺľrosti
zm|uvných strán, ako aj právne pomęry z nej vyplývajúce, vznikajúce a s ňou súvisiace
platnými právnymi predpismi Slovenskej ľepubliĘ, najmä zákonom ć,.11611990 Zb. o ĺźĘme
a podnájme nebytoých priestorov a občiansĘm zákonníkom.

2. Zm\uvné Strany sa dohodli, Že obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných

dodatkov k zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami'
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7,m1uvné strany prehlasujú, Ž.e táto zmluva bola uzatvorená dobrovol'ne, slobodne a váŽne, nie

íiĺ"r''ĺ, ani za inak nápadne neýhodných podmienok. Na znak súhlasu sjej obsahom ju

zm]uv ĺé strany podp isuj ú'

Táto zmluva je povirľre zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č,. ŻlllŻ000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmęnę a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov.

5. V zmysle $ 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o Zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskoľších pľedpisov, nájomca podpisom tejto zmluvy
vyjadruje svoj súhlas so spľacovaním osobných údajov uvedených v častĺ ,,Zmluvné
strany" tejto zmluvy, pľe potľeby realizácie účelu tejto zmluvy. Súhlas nájomcu so
spracúvaním jeho osobných údajov pľenajímatel'om platí počas celej doby trvania
vzt'ahu upľaveného touto zmluvou.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta.

7. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú:

al list vlastníctva prenajímatel'a k predmetu nájmu vývorený cezkatastrálny portál
b/ situačný plán umiestnenia prenajatých nebýových pľiestorov s ich presným označením

8' Táto zmluva sa vyhotovuję v dvoch vyhotoveniach, z kĺoých prenajímatel' a nájomca budú
mať jeden rormopis zmluvy.

V Turzovke dňa łĺr' (ľ:.łĺ( V Turzovke đř,^ .ł?,.'l!':.a/?

MrsIO ru
023

JUDr

lłĹĺr,łeú;
Za I'a:

Golis
mesta Turzovka

Zaĺlájomcl'.
Eliška Beláková
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