
Zm|uva o nájme nebytových pľiestorov č.312022

CI. I
Zm|uvné stľany

Prenajímatel':
Stát. oľgán:
Sídlo:
IČo:
Bankové spojenie:

Číslo účtu: l7OO838255lO20O vÚg uanka' a. s.
IBAN : SK24 0200 0000 0017 0083 8255

Zriaďovateľ a vlastník majetku: Mesto Tuľzovka, Jašíkova I78,023 54 Turzovka,
IČo: oo3 I433l DIČ: 2020553315
(ďalej len,,Pľenajímateľ")

Nájomca:

a

Spojená škola
Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ
Stľed 305, 023 54 Tuľzovka
52806570

Jednota dôchodcov Slovenska _zák|adná organlzácia v Tuľzovke
Mestská oľganizácia Tuľzovka 023 54
p. Mgľ. Veronika Malicherová
št'"ď303, 023 54 Tuľzovka )

008970193428

V zastúpení:
Sídlo:
IČo:
Bankové spojenie:
(ďalej len,,Nájomcď')

uzatváraju zmluvu v zmysle zékona č). 11611990 Zb. z. o nájme a podnájme nebýových priestorov
v zneni neskoľších pľedpisov. (ďalej len,,zmluvď').

cl. il
Všeobecné ustanovenia

Mesto Turzovka je zľiaďovateľom Spojenej školy, Stred 305, 02354 Turzovka, ĺČo: szgooszo
Mesto Tuľzovka je vlastníkom nehnuteľností: v k. ú' Čaďca, č. s. 305, na ul. Stred v Tuľzovke, ktoré
boli zverené do správy správcovi: Spojená škola, Stľed 305, 023 54 Turzovka, ktorápodľa $ 6 ods.
4 zákona č. 138lI99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov vykonáva právne úkony pri
správe majetku Mesta Turzovky v mene Mesta Tuľzovky.

čl. rrr
Pľedmet nájmu

1. Prenajímateľ zanižšie uvedených podmienok pľenajíma nájomcovi nebytový priestor v objekte
Spojenej školy, Stred 305, 023 54 Turzovka - zľkadlová miestnost' v telocvični a pľíslušenstvo
lšatň'al , zapísaná na LV č. 1 341 .

2. Prenajímateľ pľenajíma a nájomca beľie do nájmu predmet nájmu za podmienok dojednaných
v tejto zmluve.

CI. IV
Úč"l nájmu

1. Nájomca je opľávnený predmet nájmu využiť za účelom pohybovo-relaxačných cvičení Žien.



2. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude používať len na účely' na ktoré sa pľenajíma.

čl. v
Doba nájmu

1. Nájom je dohodnutý na dobu uľčitú od25.04.2022 do 27.06.2022.
2. Casový ľozpis: kaŽdý pondelok v čase od 15:30 hod. do 17:00 hod.

Čl vr
Cena nájmu

1. Nájomca aprenajímateľ sa po predchádzajúcom súhlase ztiaďovateľa stanovili výšku nájmu
aprevádzkových nákladov na sumu 0'35 €/ľrod. (15 hodín x 0,35 =5,25 €)
2. Nájomca je povinný uhĺadiť nájomné v hotovosti do pokladne Spojenej školy na základe tejto
zmluvy do23.06.2022.

čl. vrr
Skončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy

1. Nájom končí uplynutím doby nájmu uvedenej v č1. V ods. 1 zmluvy.
2. Pred uplynutím dojednanej doby sa nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných
strán, písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. ,
3. Výpoveďou môŽu zmluvné strany ukončiť nájom podľa $ 9 zákona č. 116|1990 Zb. v znení
neskorších pľedpisov' pľičom sa dohodli, že výpovedná lehota je 1 mesiac a začínaplynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede dľuhej zmluvnej stľane.
4.Zmluvne stľany sa dohodli' žeprenajímateľ môže okamŽite odstupiť od zmluvy ak:
a) nájomca užívapľedmet nájmu na iný ako dohodnutý účel alebo
b) nájomca mešká s úhľadou nájomného.
V týchto pľípadoch sa zmluva ľuší dňom, keď takyto prejav vôle pľenajímateľa bude doľučený
nájomcovi.
5. Možnosť odstúpenia od zmluvy niektoľou zo zmluvných strán podľa pľíslušných ustanovení
občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.

čl. vrrr
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

Pľenajímatel':
I. Sa zaväzuje odovzdat' nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie a v tomto
stave ho na svoje náklady udržiavať.
2. Sazaväzuje umoŽniť nájomcoviužívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou
azabezpečiť mu neľušený výkon práv spojených s nájmom.
3. Je oprávnený poŽadovať prístup do prenajatých priestorov a vykonať kontrolu' či nájomca užíva
pľedmet nájmu v súlade s účelom a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
4. Nezodpovedá za prípadne irazy, ktoré vznikli počas činnosti v čase prenájmu v pľenajatom
pľiestore.
5. Má pľávo odstúpiť od zmluvy ak zistí' Že nájomca nerešpektuje pľevádzkový poľiadok objektu,
pokyny vedenia SŠ a správcu telocvične, úmyselne poškodzuje zariadenie, nezaplatil naklady
v dohodnutej výške.



Nájomca:
nesie zodpovednosť v plnom tozsahuza:
1. Plnenie všetkých povinnosti vypl;ivajúcich z predpisov o ochľane zdľavía a bezpečnosti pri práci,
o chľane maj etku, hygienických a protipožiarnych pľedpisov.
2.Protipožiaľnu ochĺanu prenajatého priestoru azaväzuje sa pred začatímpľeváďzky vykonať všetky
potľebné opatľenia nazabránenie vzniku požiaru,resp. inej haváľie.
3. Zabezpečenie a dodržiavanie všetkých naľiadení súvisiacich s mimoľiadnou situáciou z dôvodu
ochorenia COVID-19 spôsobených koľonavíľusom SARS-COV-2 vydanými Úradom verejného
zdravotníctva SR, príslušnými ministerstvami SR a RUVZ počas celej doby využívaníapreámetu
nájmu.
sazaväzuje:
1. Užívať prenajatý objekt len na účel a v čase ako je dohodnuté zmluve.
2. Neposkýnúť prenajatý pľiestor inému subjektu.
3. Platiť nájomné v stanovenej výške a dodržať termín splatnosti.
4.Dodržiavať požiamo-bezpečnostné predpisy školy a Vnútorný poriadok školy, ľešpektovať pokyny
vedenia školy a spľávcu telocvične.
5. Nevykonávať stavebné úpľavy alebo akékolŤek zmeny na prenajatých priestoroch.
6. Uhľadiť prípadne škody na majetku pľenajímateľa v plnej výške.
7.Udržiavať čistotu v prenajatých priestoľoch a šetriť elektľickou eneľgiou a vodou.
8. Zanechať prenajatý objekt v pôvodnom stave, v štandaľdnej čistote' skontľolovať uzavretie okien
vody, vypnutie svetiel, zabezpečiť uzamknutie objektu zodpovednou osobou.

čl. rx
Zá.ľiuerečné ustanoveňia

1. Táto zmluvanadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia
na webovom poľtáli prenajímateľa v zmysle zákona č. 2lll2000. Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskoľších zmien a doplnkov.
2. Zmluvabola vyhotovená v troch exemplároch, zktorých dostaĺle každá podpísaná jeden exemplaĺ.
3. Zm|uvĺé stľany môŽu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len
písomne po vzájomnej dohode a so súhlasom zriaďovateľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, uľčite avážne, obsahu zmluvy
poľozumeli, súhlasia s ňou, zmluvu neuzavreli v tiesni ani zanápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
5. V prípaďe, že touto zmluvou nie sú upľavené niektoré náležitosti, právny vzťah sa riadi
ustanoveniami občianskeho zákonnika azikona č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
pľiestoľov v znení neskoľších predpisov.



Súhlas zriaď ov atel'alvlastníka :

Primátor mesta Turzovka súhlasí s uzatvorením tejto zmlur,y o nájme nebytoqých pľiestorov
č,.312022.

V Turzovk e dňa 22.0 4.2022
JUDr Golis

mesta

sPoJENÁ šxotA
Stred 305
Turzovka

a
V Tuľzovke dňa 22.04.2022

Mgľ. Bakajsa
prenaJ

)

Jednota dôchodcov
na Slovensku

Mestská oryanizácia Turzovka 023 54

V Turzovke dňa 22.04.2022
t.\

Mgľ. Veronika Malicherová
nájomca
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