Zmluva o nájme nehnutel'nosti

uzatvorenáv zmysle ustanovení $663 anasl. občianskeho zákonníka
v znení neskoršíchpľedpisov
č. E - 18l2022-AH

I.

Zmluvné stľany

l.1 Pľenajímatel':
MESTO TURZOVKA
023 54 Turzovka, Stred č. 178' Slovenská republika

Obec:
Sídlo:
IČo:
lČ ppĺ:
Zastipený:

0031433l

nie je platcom

DIČ: 2020553315
DPH

JUDr' Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
oprávnený ľokovaťvo veciach pľedmetu zmluvy:

Mgľ. Aĺma ľIľtúsová,referent správy majetku mesta
Telefonický kontakt: 04ll420932l, e-mail: anna.hľtusova@tuĺzovka.sk
Adresa doručovania:
Bankové spojenie:

Mesto Turzovka, Stľed 178, 023 54 Tuľzovka

Císlo účtu:
IBAN:

0204617002t5600
sKs0 s600 0000 0002 0461 7002

PRIMA BANKA SLOVENSKO,

a.s.

,
(d'alej len ako,'prenajímatel"')

A
1'2 Nájomca

priezvisko:
narodenia:
IČo:

Meno

a

Smolka,
9'11'1987
4646937I

Pavol

č. oP: HH931647

Rodné číslo:871109ĺ7934
DIČ:10817687ó5
Trvalý pobyt: (alebo sídlo prevádzky): 023 54 Tuľzovka, Stred 141
oprávnený k podpisu zmluvy: Pavol Smolka
Telefoniclcý
09051228312 E-mail: SMoLKAPAVoL@qmail.com
Adľesa
023 54Turzovka, Stred 141
Bankové
VÚB, a.s.
Dátum

kontakt:
doručovania:
spojenie:

Čísloúčtu:

IBAN:

SK94 0200 0000 0029 6147 9259
(ďalej

len ako,,nájomca")

II. Predmet nájmu
2.1

Pľenajímatel' je vlastníkom nehnutelhosti vkat.uzemí Tuľzovka, zapísanej na liste vlastníctva
č. I34I, a to parcely C-KN é. 560114 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoľia o ýmere
3751 m2 v podiele 1/1.

2.2

Predmetom nájmuječasťpozemkuoqýmeľeI40m2zparce|y C-KN é.560114_zastavaĺá
plocha a nádvorie, z celkovej Úmery 375| m2 , ktorá sa nachádza v lai Turzovka, v aľeáli
Amfiteátra v Turzovke. Rozsah prenájmu časti pozemkov uvedených v čl' II, v ods. 2.I tejto
zmluvy je vymedzený v mapovom podklade, príloha č. 1 tejto zmluvy.

u)
nájmu bol nájomcom obhliadnutý a nájomca prehlasuje, že mll je známy stav pľedmetu
nájmu a zároveí potvrdzuje , že predmet nájmu je v stave spôsobilom na dojednaný účelnájmu.

2.3 Predmet

III.Cena nájmu a platobné podmienky

3.l

Nájomca je povinný zaplatíťnájomné zauživanl,e prenajatej časti pozemku uvedeného včl. il)
tejto zmluvy, na dobu nájmu uvedenú včl. V), bod' 5.1 tejto zmluvy. Nájomné pozostáva
z nájomného zaprenájom časti pozemku, vrátane energii a likvidácie odpadu'

3.2 Nájomné za pľenájom nehnutel'ností je uľčenév minimálnej výške: 500,- Euľ .

3'3 Nájomné je

určenéod počtu predaných vstupeniek na kultúme podujatie Hudobná noc, lÍorésa
bude konať dŤn02. 07.2022; v minimálnej výške nájomného v sume: 500,- Eur.

3.4 Doplatok nájomného je dohodnuté v sume :

1,- euľo/ za 1 predanú vstupenku, ktoľésa

bude počítatood 500 kusov pľedaných vstupeniek nahoľ.

3.5 Nájomca je povinný nájomné

zap|atiť jednorazovo v celej Sume Za všetky kultúrne podujatia,
na zák|ade faktúry vystavenej prenajímatelbm' ktorá bude vystavená najneskôr do 5 dní odo dňa
skončenia kultúrnych podujatí, so splatnosťou 14 dní odo dňä jej doručenia na účetprenajímatel'a
uvedený v časti zmluvné strany tejto zmluvy.

3.ó Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného, pľenajímatel' má právo aj povinnosť Žiadať
úroky z omeškania podl'a $ 517 ods. 2 občianskeho zákoĺuríkav zneni neskorších predpisov.

3.7 v pľípade, že nájomca neuhľadí nájomné do dohodnutej lehoty, zaplatí pľenajímatelbvi
zmluvnú pokutu vo výške 400'- EUR . Zmluvnú pokutu je nájomca povinný zafl'atiť aj
v prípade, že porušenie povinnostĺ zap|atiť včas nájomné nezavinil. Prenajímatel' je oprávnený
domáhať sa náhľady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, okrem vis. Major.

zaväzujeo že zap|atí zmluvnú pokutu vo výške 300'- EUR za každénezriadené
a nepľevádzkované miesto uľčenév čl. IV' ods. 4.3 a 4.4 tejto zmluvy .

3.8 Nájomca sa

3.9 v prípade, že nájomca nezľiadi pľedajnéstánky vôbec, nájomca zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške nájomného.

IV.Učel a podmienky nájmu

4.| Uživanie predmetnej

nehnutelhosti bude slúžiťna umiestnenie a prevádzkovanie predajných

stánkov na zabezpečenie občerstvenia na kultúrne podujatia Turzovského leta2022, a

to v dňoch:

HUDOBNA NoCo ktoľá sa bude konat'dňa : 02. júla2022
začiatok: 20:00 hod do 01:00 hod

BESKYDSKE KRPčEKY, ktoľésa budú konat'dňa: 03. júla2022
začiatok: 14:00 hod do 19:00 hod
4.2

Nájomca nie je oprávnený v súvislosti s tým vykonať na prenajatej nehnutelhosti žiadne
stavebné úpravy.

t

u,
4.3

Nájomca sa zaväzuje, Že v areáli amfiteátra popri inom soľtimente umiestni a bude
pľevádzkovat' minimálne 3 čapovaciezaľiadenianapivoa minimálne 2
čapovacie zariadenia na kofolu , ktoré budú ponúkať výlučne na predaj pivo a kofolu
značky URPINER od Banskobystľického pivovaľu, a.s. Banská Bystľica, po dobu trvania
kultúrnych podujatí uvedených v

4.4

4.5

zmluvy.

Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí a bude pľevádzkovať m i n i m á l n e 3 výdajné
miesta na poskytovanie gľilovaných jedál /špecialít. Ponúkané MENU musí obsahovať:
gľilovanémäso, klobásy' pľíp'guláš, zemiakové placky a iné špeciality, ktoľémusia bý'
vponuke akpredaji počas celej doby trvania podujatí, uvedených včl. IV, bod 4.1. tejto
zmluvy.
Nájomca sa zavázuje, žekaždýpredajný stánok musí ponúkaťširšísortiment nealkoholických
a alkoholických nápojov.

4.6 Za kvalitu
predpisov.

5.1

č1. IV' bod 4.1 tejto

a

hygienu poskytovaného soľtimentu zodpovedá nájomcu

V. Doba nájmu

'u

r-y.l"

platných

a ukončenie nájmu

Táto zmluva sauzatvára na určitý čas, a to na celý deň trvania každéhokultúrneho podujatia
laj započatý nasledujúci deň /
:

Noc, ktoľá sa bude konať dňa
začiatok: 20:00 hod do 01:00 hod

HUDOBNÁ

: 02.

jú1ra2022

BESKYDSKE KRPCBKY, ktoľésa budú konat'dňa:
začiatok: 14:30 hod do 19:00 hod

03. jÍila2022

5.2

Zmluvu môže vypovedať kaŽdá zo zmluvných strán, toto musí však oznámiť druhej zmluvnej
strane najmenej 7 dní vopľed . V pľípadevýpovede má nájomca náľok na vľátenie len
polovice zaplatenej čiastky nájomného.

5.3

Prenajímatel' je oprármený zmluvu vypovedať okamžite v prípade, ak by nájomca
uživa| predmet zmluvy v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

5.4

Nájomný vďah zo zmluvy skončíokamžite:
a) Nedodržaním zmluvných podmienok uvedených v čl. il. a čl. IV. tejto zmluvy'
b) Ak nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajúpriestor, napriek upozorneniu organizátora
podujatia hrubo porušujú pokoj alebo poriadok,
c) Ak nájomca užívapriestory v rozpore so zmluvou,
d) Ak nájomca prenechá priestor alebo jeho časťinej osobe bez súhlasu prenajímatel'a,
nedodržaním čl. VII bod 7.1 tejto zmluvy.

VI.Práva

a povinnosti

zmluvných strán

6.1

Nájomca sa zavázuje udržiavaťnehnutel'nosť označenúvčl. II./ ods. 2.1 tejto zmluvy
v uživania schopnom stave po celú dobu trvania zmluvy, a to na vlastné náklady.

6'2

Prenajímatel' sa zaväzuje vyčleniťa poskytnúťdostatočnépredajné priestory v mieste konania
kultúrnych podujatí Turzovské |eta 2022, ďalej len ,,TL 2022*, za účelomumiestnenia
a pľevádzkovania pľedajných stánkov na zabezpečenie občeľstvenia v maximálnej

výmeľe l40 m2' t. j. 28 m2 / 1 pľedajný stánok. Pľesne umiestnenie predajného
pľiestoľubude dohodnuté s o ľ g a nizát o ľ o m kultúľnych podujatí,,TL2022o' _
p. Mgľ. Ägáta Machovčáková l tel. kontakt : 04lĺ420 93 56, ľITz +4211 907 838 420 .

6.3

6'4

Nájomca je povinný lŽivať priestory ýlučne pre činnosťvymedzenú v čl. IV. tejto zmluvy a
v súlade s nižšieuvedenými podmienkami.

Nájomca sa zaväzlje dodržiavať v prenajatých priestoroch čistotu a poriadok, požiarne a

bezpečnostnépredpisy, v prípade škody zapríčinenejnájomcom, túto hľadí v plnej výške.

6.5

Nájomca sa zaväzuje a v plnej miere zodpovedá za odbornú spôsobilosť a povinné doklady
potľebnépre poskýovanie služieb ýchleho občerstvenia , vrátane svojich zamestnancov.

6.6

Nájomca /poskýovatel'pohostinských služieb a ýchleho občerstveniď musí bý' drŽitel'om
l
a zodpovedá za'.

-

Povolenie na zriaďenie tľhového miesta
tľhovom mieste lnájomná zmluval,

-

Doklad totožnosti+ doklad o oprávnení na podnikanie (pri fyzických osobách platný Výpis zo
Živnostenského registľa, pri právnických osobách platný Výpis z obchodného registra),

-

Potvrdenie príslušnéhoDaňového úradu o pridelení DIČ,

-

Povolenie od príslušnéhoregionálneho úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj,

l

a

na predaj ýrobkov

a

poskytovanie služieb na

na vykonávanie epidemiologicky závaŽných čirľrostípri
výrobe, manipulácii auvádzani do obehu potravín a pokrmov podl'a $ 15, ods. 2, písm. c)
zákonaNR SR é.35512007 Z .z. o ochľane, podpore arózvojiverejného zdravia a zdľavotnej

Doklad

o odbomej spôsobilosti

spôsobilosti (odbornú spôsobilosť musia pľeukázať všetci, ktorí manipulujú akýmkol'vek
spôsobom s potľavinou),

-

Zdravotný preukaz ( zdravotným preukazom sa musia preukázať všetci' ktorí manipulujú
akýmkolVek spôsobom s potravinami).

6.7

Nájomca sa zavazuje, že priestory bude užívaťna tie účely'na ktoré boli určené.Po ukončení
nájmu ich odovzdá prenajímatel'ovi v dohodnutom termíne bezo zmeny alebo zjarmých vád
a poškodení.

6.8

Nájomca sa zaväzuje uvolhiť príestranstvá od prípadných stolov a lavíc a iných zariadení a
odovzdať nasledujúci deň po skončeníkultúmych podujatí, tj. dňa 04. júla 2022 do 10.00
hod.

vu.

Všeobecnéustanovenia

7.r

Nájomca po celú dobu nájomného vďahu nie je oprávnený prenechať predmet uživanía
alebo jeho časťdo podnájmu. Zároveň sa zavázuje neznad'ovať k predmetu užívaniainé
práva v prospechtretích osôb'

7.2

Po skončení nájmu vľáti nájomca pľedmet nájmu

v pôvodnom stave s prihliadnutím na

obvyklé opotrebenie.

VIIII. Záverečnéustanovenia

8.1

Prenájom nehnutelhosti sa uskutočňuje v súlade s $ 9a , ods. 9, písm. b) a nasl. Zák. NR SR
č. 138/1991 Zb. omajetkuobcívzneníneskorších ačl. Vods' 2 písm. c)ačl.VII. ods. 1písm.
b) platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Turzovka.

8.2 V

zmysle $ 13 zákona č. l8l20|8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov, nájomca podpisom tejto zmluvy
vyjadľuje svoj súhlas so spľacovaním osobných údajov uvedených v časti ,,Zmluvné

uo,
p

stľany" tejto zmluvyo pľe potľebu realizácie účelutejto zmluvy. Súhlas nájomcu so
spľacúvanímjeho osobných údajov pľenajímatel'om platí na nevyhnutne potľebnúdobu
vyplývajúcu z realizátcie tejto zmluvy. Dotknutá osoba v zmysle $ 14 zákona č.l8l20l8 Z.z.
má pľávo hocikedy odvolať súhlas so spľacovaním osobných údajov' ktoré sa jej týkajú.
odvolanie musí byt'uľobenépísomne a pľeukázatel'ne doľučenéMestu Turzovka.

8.3

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účirurosťnadobúda

8.4

Táto zmllvaje povirľre zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona č,' 2IIl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niekÍorý-ch zákonov v znení neskoľšíchpredpisov.

8'5

Zmeníťalebo doplniť túto zmluvu možno len písomne nazáklade súhlasných prejavov

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v súlade so
zákonom č' 4011964 Zb. občiansky zákoĺľríkv zĺeni neskorších predpisov, ktoým sa menia a
dopĺňajĺniektoré zákony.

účastníkovzmllvy.

8.6 V
8

.7

8

.

8

prípade vďahov neupľavených touto zmluvou sa účastnícizmluvy ľiadia ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

Zrriuvné strany vyhlazujú, že sú si vedomé všďlcých následkov vyplývajúcich z tejto znthxy, že ich
znluvná volhosť nie je ničímobmeÁzerŕl, a že im nie sú mimle okolnosti, ktoré by im bránili platne
uzawieť tuto znluw. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú tn zil<|ade tohto vy'hlaserria za
)
škodu, ktora vmikne druhej zrnluvnej strane.
Zĺĺthlvnéstrany vyhlazujú, že sú spôsobilé na prar.rre úkony , že ichnrrluvná vol'nosť nie j e obmedzená a
že táto zrnluva obsahuje ich slobodnq válžĺtu, rľčitua Zrozumitelhú vôl'u, ktoru prejaviii bez tiesne a
podmierro( čo potvrdzujú svojimi podpismi rra tejto zmluve'

8.9 Účastnícipľehlasujú,žesizmluvupredjejpodpisompľečítali,sjejobsahombezvýhradsúhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v 4 vyhotoveniach podpísa|i. KaŽdý účastníkobdržídve
vyhotovenia tejto zmluvy.

V Turzovke, dňa

Prenajímatel':

JUDr. Ľubomír Golis
Primátor mesta Turzovka

Nájomca:

Pavol Smolka

Favol Snnarlka

ľEqW
NlLSTO TURZOV

023 54
25

Pečiatka a

023 54 ] urzct
sĺ ec!
lCC. zibu.i
'.:' ..ĺ,' ĺ

DIC. 1',jo,ĺuij765

a

podpis

-l4.1

-

VYPTS ZO ZIVNOSTENSKEHO REGISTRA
Tento výpĺs má informatívny charakter a nie je použitelhý pre právne úkony
okresný úrad Čadca

Čísloživnostenského registra: 52o-23951

obchodné meno

rčo

Pavol Smolka

46469377

Miesto podnikania

02354 Turzovka, Stred 141

Predmety podnikania

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvehia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 05.12.2011

Prevádzkarne

02354 Turzovka, Turzovka Stred 141

2. Kupa tovaru na účelyjeho predaja konečnémuspotrebitelbvi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovatelbm živnosti (velkoobchod )
Deň vzniku oprávnenia: 1B'11.2015

3. Prípravné práce k realizácii stavby
Deň vzniku oprávnenia: 07.05.201B

4. Prevádzkovanie výdajne stravy
Deň vznĺku oprávnenia: 07.05.2018
5. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 07.05'2018

6. Sprostredkovateĺ'ská činnosťv oblastĺ obchodu, služĺeb,výroby
Deň vzniku oprávnenia: 07.05.2018

7. Pohostinská činnosťa výroba hotových jedál pre výdajne
Deň vzniku oprávnenia: 11'05'2018

Zodpovedný zástupca

Michaela Kaduchová

Prevádzkarne

02354 Turzovka, Turzovka Stred 141

Dátum výpisu: 06'06.2022

o

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republĺky

Dátum.18'5.2022

Parcela registra C, 560/14
Žilinsky

'

Čadca > Turzovka

>

k.Ú. Turzovka

Vytlačenéz aplĺkácie Mapovy klient ZBGIS' NepouŽĺtel'né na právne
vykonať len odborne spÔsobilá osoba.

kony.

(1/3)

@

Dátum. 18.5'2022

Urad geodézíe,kartografie a katastra Slovenskej republiky

Cĺslo llĺ;tu VlaStnĺcŤVa

1341
Vylrleľa 1larr;eIy v trl"

3751
Katastlálne Územie

Turzovka
Obec

Turzovka
Druh

poĺemku

Zastavaná plocha a nádvorie
SpÔsob vyuŽÍvania pozemku

Pozemok, na ktorom je

spoločn dvor

Unriestnenie pozernku

Pozemok je Umiestneny

V

zastavanom Územĺobce

Spoločná nehn utel'llosť

Pozemok nĺe je spoloČnou nehnutel'nosťou
Dľuh pľávneho vzťalru

Neevidovan
Llda1e platne k dátumu

17 05 2022
Dľuh chránene1 nehnutel'nosti (0)

Neexĺstuje záznam
Vytlačenéz aplĺkácie Mapov klient ZBGIS. Nepoužitel'né na právne
vykonať len odborne sposobilá osoba'

ukony'

(2/3)

o Úrad geodézie, kartografie

Dátum. 18.5.2022

a katastra Slovenskej republiky

Stavby (0)

Neexistuje záznam o Stavbách
Vlastnĺk ( l)
1

.

Mesto Turzovka, Stred 1 7\,rurzovka, PSČ O23 54, SR (Podiel: 1/1)

Vytlačené z aplikácie Mapovy klient ZBGIS. NepouŽitel'né na právne
vykonať len odborne sposobilá osoba.

ukony.

(3/3)

