
Zmluva o nájme
nebytoqich pľiestoľov č. 3l2022_AM

uzatvorenóv zmysle ustanovení občianskeho zákonníka č. 40/I964 Zb. v platnom znení a
zákona č' 1 16/l990 Zb. o nájme nebytoých priestorov v znení neskoršich pľedpisov

Pľenaiímatel':
Názov: MEsTo TURzovKA - ako vlastník nebytových priestorovZastúpené: JUDľ. Ľubomíľom Golisomo pľimátoľom mestaSídlo: Stľed 178, 023 54 Turzovka
rčo: 00 314 331 DIč: 202 055 3315
Poveľený ľokovať vo veciach zmluvy: Mgr. Agáta Machovčáková, vedúca úseku kultúry a mediálneho
pôsobenia mesta
Telefónny kontakt: 0918 57 1 929; 04114209356
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. pob. Čadca
Císlo účtu: 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Mesto nie je platcom DPH
(d'alej len ako prenajímateľ)

a

Náiomca:
Názov:
Zastúpená:
Sídlo:
lčo:

Umeleclcĺ agentúľa PINGUINO, s.ľ.o. '
Zanetou Voštenákovou, konatel' spoločnosti

Vel'lĺĺ Okľužná 54,010 0|rŽilina,Slov. rep.
47026111 DIČz202371034

Telefónny kontakt : 01907885311,0908 03l544,email. Agentura.pinguino@gmail.com

(ďalej len ako nójomca)

U Z a t voľ il i túto zmluvu onájme nebytoých priestorov vzmysle ustanovení občianskeho
zátkonnikaaZákonaé. 116/1990 Zb. onájme apodnájme nebytoqých priestorov vznení neskorších
predpisov.

čl.l.
Predmet zmluvy

l. Prenajímateľ, mesto Turzovka, IČo: oo:I433l, je qýlučným vlastníkom nehnutelhosti, budovy
Kultúrneho a spoločenského strediska čs. 179, nachádzajúceho sa na ulici: R. Jašíka, v mestL
Tuľzovka, v katastľálnom území Tuľzovka, zapísanej na liste vlastníctva č . 1341.

2. Pľenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory- kinosála s počtom
miest 415 spolu s javiskom, ktoré sa nachádzajú naprízemí v budove Kulturneho domu Rudolfa
Jašíka čs. 179 v meste Tuľzovka, v katastľálnom území Turzovka, zapísanej na liste vlastníctva č.
1341.

Pľenajímatel'prehlasuje, že je oprávnený prenechať nebytoý pľiestor do dočasného užívania
nájomcovi v zmysle $ 3 ods. 2 zákonaé. 116/1990 Zb' o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších pľedpisov.
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Nájomná zmluva je uzafuorená v zmysle zákona é. |38/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a vzmysle čl. VIVods. l/ písm. b/ platných Zásad hospodárenia smajetkom mesta Turzovka
(krátkodobý pľenáj om).

Nájomca potvľdzuje, že predmet nájmu si prehliadol osobne a preberá ho na dohodnu|ý účel
nájmu. Prenajímatel'zároveň súhlasí, aby nájomca odovzdaný predmet nájmu zač,aluŽivať.

čt. u
Doba nájmu

Zmluva o nájme nebytoqých pľiestorov sauzatvárana dobu uľčitú na deň 29.9.2022 v čase od
16.00 hod. do 22.00 hod.

Čt. ur
ÚčeI ná;mu

1. Nebýové priestory tvoľiace predmet nájmu budú užívané po celú dobu za účelom:
PREDSTAVENIA ZDENEK IZER NA PLNE COOLE

2. Nájomca sazaväzuje pľenajaté nebytové priestory uŽivať ýlučne na dohodnu{ý účel.

3. Prenajímatel' i nájomca potvrdzujú, že predmet nájmu je v užívania schopnom stave na účel
pľenájmu.

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

Nájomné za preĺájom nebytoqých priestorov podlh tejto zmluvy sa dojednáva dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom NR sR č. 1811996 Z' z. o cenách v znení neskorších
predpisov.

N Nájomca je povinný p|atiť za užívanie pľenajatého nebýového priestoru nájomné. Nájomné
sa určuje dohodou zmluvných strán na sumu: 400,- EUR/ slovom: šýristo eur. Nájomné za
prenájom je stanovené vrátane nákladov za spotrebu elektrickej energie, tepla a vody.
V nájomnom je zahmutét propagácia podujatia prenajímatelbm a pľedaj vstupeniek. Mesto
Tuľzovka nie je platca DPH..
B/ Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na možnosti záloh z tržieb za vstupenky a to na
požiadanie nájomcu v hotovosti, oproti pľijímovému dokladu zo strany nájomcu. Uvedené zálohy
bude pľenajímatel'vyplácať nájomcovi nad rámec výšky odplaty zanájomv zmysle tejto zmluvy,
č,|.\I/2písmenoA a3

3. Nájomné je potrebné uhradiť tak, aby bolo najneskôr 24 hodín pred pľedstavením pripísané na
účet pľenajímatel'a., alebo si pľenajímatel' ponechá z tržieb za predaj vstupeniek uvedenú sumu
ako zápočet za náýom. Po skončení akcie uvedený nájom vo foľme vyúčtovacej faktúry zašle
nájomcovi. Nebýové priestory budú poskytnuté nájomcovi, len za splnení tejto podmienky
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čl. v.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímatel' sa zaväzuje odovzdať nebýový priestoľ v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.

2' Nájomca je povinný užívať nebýoý priestor v rozsahu určenom v účele nájmu podl'a čl. II tejto
zmluvy a nemôže zmeniť dohodnuý účel užívania bez súhlasu pľenajímatelh.

3. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaý nebýový pľiestor alebo jeho časť do prenájmu
tľetej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenaj ímatel'a.

4. Nájomcaje zodpovedný v prípade vzniku škody na objekte, azaväzuje sa na úhradu nákladov,
ktoré budú potľebné na uvedenie do pôvodného stavu.

5. Nájomca je povinný od vyrozumenia pľenajímatelbm, umožniť prístup pľenajímatelbvi alebo
iným povereným pracovníkom prístup do nebýového priestoru za účelom kontroly jeho uživania.

6. Nájomca je povinný zabezpeéiť čistotu, poriadok, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, predpisov na úseku ochľany pred požiarmi.

7. Prenajímatel'nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku nájomcu v prenaja!ých priestoľoch t. j.
na všetkých hnutelhých veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve pľenajímatelä.

8. Pľenajímatel'nezodpovedá za škodu, či ujmu na zdraviosôb' ktoré sa zdržujtlv pľiestoroch nájmu
s vedomím alebo súhlasom nájomcu.

9. Nájomca je povinný zabezpečiť riadne uzamykanie prenajatého priestoru počas doby prenájmu,
za účelom ochrany pľenajatého majetku proti poškodeniu a k'rádeŽí.

l0. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné riadne a včas.

1 1. Nájomca je povinný po celú dobu pľenájmu nebýového priestoru, stľiktne dodľžiavať podmienky
uvedené v platných opatľeniach Úradu veľejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia.

čt. vI.
Skončenie nájmu

I

a)
b)
c)
d)

Nájomný vďah podl'a tejto zmluvy sa skončí:
skončením doby nájmu,
písomnou dohodou zmluvných strán,
výpoveďou prenajímatelh alebo nájomcu,
jednostranným odstúpením od zmluvy prenajímatelbm zo zákonom stanovených dôvodov

2. V prípade poškodenia sa nájomca zaväzuje predmet nájmu dať do pôvodného stavu do 20
dní od ukončenia nájmu, ak nie dá ho do pôvodného stavu pľenajímateľ na náklady nájomcu.

cl. vII.
Úľoky z omeškania

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímatelbvi úroky z omeškania v súlade s ustanoveniami
občianskeho zákonníka v platnom znení, v prípade omeškania so zaplatením ceny nájmu
pľenajímatelbvi'



Čl. vul.
Záv er ečné ustanovenia a doj ednania

Pokial' nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadi sa táto zmlvva, pľáva a povinnosti
zmluvných stľán, ako aj právne pomery znej vyplyvajúce, vzĺikajirce a s ňou súvisiace
platnými právnymi predpismi Slovenskej ľepubliky, najmä zákonom é. 11611990 Zb. o néljme
a podnájme nebýoqých priestoľov a občianskym zákonníkom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných
dodatkov k zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stľanami.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že táúo zm|uva bola uzatvorená dobrovolhe, slobodne a vážne, nie
v tiesni, ani za inak nápadne neqýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju
zmluvné stľany podpisujú.

4. Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podlä $ 5a zákona č. 21112000 Z.z' o slobodnom
pľístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších
pľedpisov.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stľánke mesta Turzovka.
www.turzovka.sk.

6. Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy sú:
al list vlastníctva prenajímatel'a k predmetu nájmu vývoľený cezkatastrátlny poľtĺl

7. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť oľiginálu
Každá zmluvná strana dostane po jednom (1) rovnopise .

V Turzovke dňa 17 '6.2022 V Turzovke dňa 17.6.2022

MĽsT0
023

Zaprenaj
JUDr
pľimátor

14

Golis
Turzovka

\:
Zanájomcu:
Zaneta Voštenáková, konatel'spoločnosti
Umelecká agentúľa PINGUINO' S.r.o.
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