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Zmltuva o nájme
nebytových pľiestoľov č. 1'0l2022_AM

uzatvorenóv zmysle ustanovení občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení a

zókona č. I 16/1990 Zb' o nájme nebytových priestorov v znení neskoľších predpisov

Pľenaiímatel':
Názov: MEsTo TURzovKA - ako vlastník nebytových pľiestoľov

Zastúpené: JUDľ. Ľubomíľom Golisom, primátoľom mesta

Sídlo: Stľed 178' 023 s4 Tuľzovka
ičó' 00 314 331 DIč: 202 055 3315

Poverený ľokovať vo veciach zmluvy: Mgľ. Agáta Maqhovčáková, vedúca úseku kultúľy a mediálneho

pôsobenia mesta
Ťelefónnykontakt: 0918 571 929; 04Ll4209356

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s' pob' Čadca

číslo účto: 02046t7002l5600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461' 7002

Mesto nie je platcom DPH
(d'alej len ako pľenajímatel)

a

Náiomca:
Titul, meno a pľiezvisko: Mgr. Kataľína Feľnando Vahančíková
Dátum naľodenia: 12.08.198ó
Tľvalé bydlisko: Podvysolcí s3,023 57

Číslo občianskeho preukazu: HK303ó69
Tel. kontakt: 0905817420

(ďalei len ako nójomca)

LL z a t vor il i túto zmluvu onájme nebýoých priestoľov vzmysle ustanovení občianskeho
zákonnika aZákona č. 11611990 Zb. ó ĺäjme a podnájme nebytoých priestorov v znení neskorších

predpisov.
CI. L

Pľedmet zmluvy

1. Prenajímateľ, mesto Turzovka, lČo: oo:t+331, je ýlučným vlastníkom nehnutelhosti, budovy

Kultúmeho a spoločenského strediska čs. I79, ĺachädzajúceho sa na ulici: R. Jašíka, v meste

Tuľzovka, v kátastrálnomizemiTuľzovka, zapísanej na liste vlastníctva č, .I34I.

2. Prenajímatel'prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie nebýové priestory- klubovňa o ýmere
40 11ý,ktoré sa nučĺaaruji na I. p. , v budove Kultúmeho domu Rudolfa Jašíka és. I79,

nacháĺdzajiceho sa na uliii: R. ĺašíka č. 53, v meste Turzovka, v katastrálnomizemiTurzovka,
zapísanej na liste vlastníctva č. 134.

3. Prenajímateľ pretrlazuje, že je oprávnený pľenechať nebýoý priestor do dočasného užívania

nájomcovi v zmysle $ i ods. 2 záioĺa ĺ. íĺ6ĺĺqgo Zb. o né|mea podnájme nebýových priestorov

v zneĺĺ neskorších predpisov.

4. Nájomná zmluva je uzatvorenáv zmysle zĺtkoĺa č. 138/1991 Zb. omajetku obcí vplatnom znení

a v zmysle čl. VIVods. 1/ písm. b/ platných Zásad hospoJarenia s majetkom mesta Turzovka

(kľátkodobý prenáj om).
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5. Nájomca potwdzuje, že predmet nájmu si prehliadol osobne apľeberá ho na dohodnutý účel
nájmu. Pľenajímateľ zároveťl súhlasí, aby nájomca odovzdaný predmet nájmu zaéallživať.

čl. u
Účel ná;mu

1. Nebýové priestory tvoriace pľedmet nájmu budú užívané po celú dobu za účelom: pľáca s det'mi

2. Nájomca sa zaväzĺĺje prenajaté nebytové priestory :uŽívať ýlučne na dohodnutý účel.

3. Prenajímatel'inájomca potvrdzujú, že pľedmet nájmu je vužívania schopnom stave na účel
prenájmu.

CI. III
Doba nájmu

1. ZnLuva o nájme nebytoých pľiestorov sauzatvára na dobu uľčitú od 10.10.2022 do 30.6.2023.

2. Do skutočného užívania nebyového priestoru s povinnosťou od daného dňa platíť nájomné za
prenájom, vstúpi nájomca dňom 1I.10.2022.

3. Nebytový priestor je nájomca oprávnený používať podl'a aktúáheho o harmonogramu:
lx týždenne v čase od 15.30 h. do 17.30 h.

CI.IV
Výška a splatnost'nájomného, pľevádzkových a ľežijných nákladov

Nájomné za pĺenéqom nebytových priestorov podl'a tejto zmluvy sa dojednáva dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v zĺeni neskoľších
pľedpisov.

2. Nájomca je povinný pIatíť za uŽívanie prenajatého nebýového priestoru nájomné. Nájomné sa
určuje dohodou zmluvných strán na sumu: 5,50 EUR/ slovom:päťeuľ a päťdesiatcentov /1 hodina'
Nájomné za pteýom je stanovené wátane náIďadov za spotľebu elektrickej energie, tepla
a vody. Mesto Turzovka nie je platca DPH.

3. Nájomné je splatné vždy ku poslednému dňu v mesiaci odo dňa podpisu Zllt7uvy o nájme
nebytového priestoru, a to-v hotovosti do pokladne mesta Tuľzovka.

cr. v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ sa zavänlje odovzdať nebytový priestor v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.

2. Nájomca je povinný :uŽívať nebytoý priestoľ v ľozsahu určenom v účele nájmu podl'a č1. II tejto
zmluvy a nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez súhlasu prenajímatel'a.

3. Nájomca nie je opľávnený pľenechať pľenajatý nebytový priestor alebo jeho časť do prenájmu
tretej osobe bez predchádzaj úceho písomného súhlasu pľenaj ímatel'a.
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4 Nájomca je zodpovedný v prípade vzniku škody na objekte, a zaväzvje sa na úhradu nákladov,
ktoré budú potrebné na uvedenie do pôvodného stavu.

5. Nájomca je povinný od vyľozumenia prenajímatelbm, umoŽniť pľístup prenajímateľovi aIebo
iným povereným pľacormíkom prístup do nebýového priestoru za účelom kontľoly jeho lžívarua.

6. Nájomca je povinný zabezpeéiť čistotu, poriadok, dodľžiavanie predpisov o bezpečnosti
a ochrane zdraviapri práci, predpisov na úseku ochľany pred požiaľmi.

7 ' Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku nájomcu v prenajatých pľiestoroch t. j
na všethých hnutelhých veciach, ktoľé nie sú vo vlastníctve prenajímatelä.

8. Prenajímatel'nezodpovedá za škodu, či ujmu nazdraví osôb, ktoľé sazďrhlji v priestoroch nájmu
s vedomím alebo súhlasom nájomcu.

9. Nájomca je povinný zabezpeéiť riadne uzamykanie pľenajatého priestoru počas doby prenájmu,
za účelom ochľany prenajatého majetku proti poškodeniu a ?'rádežĹ

10' Nájomca je povinný zap|atiť nájomné riadne a včas.

11. Nájomca je povinný po celú dobu pľenájmu nebytového priestoru za účelom pľáce s det'mi.o
stľiktne dodľžiavat'podmienky uvedené v platných Opatľeniach Uľadu veľejného zdľavotníctva
Slovenskej ľepublilry pľi ohľození veľejného zdľavia.

Čl. vI.
Skončenie nájmu

1' Nájomný vzťahpodľa tejto zmluvy sa skončí:
a) skončením doby nájmu,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďou pľenajímatel'a alebo nájomcu,
d) jednostľannýn odstúpením od zmluvy prenajímatelbm zo zákonom stanovených dôvodov

2. Vprípade poškodenia sa nájomca zaväzýe pľedmet nájmu dať do pôvodného stavu do 20

dni od ukončenia nájmu, alebo ho dá do pôvodného stavu prenajímatel'na náklady nájomcu.

čt. vľ.
Úľoky z omeškania

1. Nájomca sa zavänlje zaplaliť pľenajímatel'ovi úľoky z omeškania vsúlade sustanoveniami
občianskeho zákonníka v platnom znení, v prípade omeškania so zaplatením ceny nájmu
prenajímatelbvi.

čt. vIu.
Záv er ečné ustanovenia a dojednania

1. Pokial'nie je vtejto zmluve dohodnuté inak ľiadi sa táto zm7uva, práva apovinnosti
zmiuvných štľan, áko aj prárme pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a s ňou súvisiace
platnými právnymi pľedpismi Slovônskej iepubliky, "áĺ-á 

zálkoĺomĺ. tĺsĺĺggo Zb. onájme
a podnájme nebytových priestorov a občianskym zákonníkom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných

dodatkov k zmluve, podpísaných oboma zmluvnýni stranami.
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3.Zniuvĺéstranyprehlasujú,Žetátozmluvabolauzatvoľenádobrovol'ne'slobodneavážĺe,ĺie
vtiesni, aĺĺ za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu sjej obsahom ju

zmluvné strany podpisujú'

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 51 1áko1a 
é' 2II12OO0 Z'z' o slobodnom

pľístupe k informáciám a o zmene 
" 
jopr"*ĺ niektorých zákonov v zĺelĺ neskorších

pľedpisov'

5' Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť

nadobúda oĺo-*'ru.i"ĺ.rjúcim po a"ĺ jej 
^"rä1''"nĺu 

na webovej stľánke mesta Turzovka'

www.turzovka.sk.
6, Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú:

ď list v1astníctuu pr""u:ĺ."íeľa k pľédmetu nájmu vývorený cezkatasIrélny poľtál

7. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu'

KaŽdétzmluvná riru.ru dostane po jednom (1) ľovnopise '

V Turzovke dňa 10.10.2023
V Tuĺzovke dŤn I0'I0.2022

M[,STO

s4

pľimátor
Golis
Turzovka

)

ž;
JUDr

Zaĺájomcv
Mgľ. Kataľína Femando Vahančíková
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