
Zmluva o nájme nehnutelonosti
uzclľvorend v zmysĺe ustąnovení $6ő3 a nasl. občianskeho zúkonníka

v znení neskorších predpisov
R 5057 /20t8/ S 3t6 /20r8

čl. l
Zmluvné stľany

Prenaiímatel':
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 0Ż3 54 Turzovka, Stľed č. 178, Slovenskáľepublika
lČo: 00314331 DIČ: ŻO2O5533I5
Zasnlpený: JUDr. Ľubomírom Golisom' primátorom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomírorn Golisom, primátorom mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgľ' Anna Hrťúsová, referent správy majetku mesta
Telefonický kontakt: 04l / 4209321, e-mail : anna.hrtusova@fu rzovka. sk

Adľesa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO' a.s.
Císlo úětu: 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Mesto nie platcom DPH

(d'aĺej ĺen,, prenajímate ľ " )

Náiomca:
obchodné meno:
Sídlo.
IČo:
Zast:llpený:
Číslo oP:
oprávnený k podpisu zmluvy: Antonín Závođnik
opľávnený ľokovat'vo veciach predmetu zmluvy: Antonín Závođnik
Telefonický kontakt: +.

E-mail: J
Adresa doručovania: Antonín Závodník, Stred 520, 023 54 Tuľzovka
Bankové spojenie,

cr.2
Pľedmet a účel zmluvy

l. Prenajímateľ je výlučn;im vlastníkom stavieb a pozemkov, ktoľé sú súěast'ou
pľíľodného amťtteátra, vrátane jeho vybavenia, ktoý sa nachádza na Bukovine
v meste Turzovka.

Antonín Záxodník_ LTJ MUSIC - SOUND' LIGHT & LASER
Stľed 520 ,0Ż3 54 Turzovka
50983008
Antonínom Záv odnikom, Stred 520, 023 5 4 T urzovka



2' Predmetom zmluvy je účelový prenájom prírodného amfiteátra na Bukovine vTuľzovke _ t'j. priestorov, zanadęni á stavieb vo vlastníctve mesta, na pozemkuvymedzenom oplotením, scéna, pódium, hl'adisko, verejné osvetŕ;i;,' elektrickáprípojka, technická azvuková kabína, d,ažďová kanalizácia, prístupová cesta,spevnený tanečný parket' vysoká ze|eň), ďalej len ako ,, Pľedmet zmluvy..-'

n

3' Predmet zmluvy.Łp]?TĽT-"ný za účelom usporiadania kultúľnospoločenského
podujatia OPEN A.IR PÁRTY - pod názvom oÁľcn NIGHT, ktoré sa organizuje
kaŽdoročne v ľámci Turzovského l.tu.

Čl.:
Podmienky účelového prenájmu

l ' Nájomca je povinný uživat'priestoľy výlučne za űč,elom vymedzeným v ěI. Z,ods. 3tejto zmluvy a v súlade s niŽšie uveden1imi podmienkami.

2' Nájomca je oprávnený prenajat' čast' priestorov amfiteátra ďalším organizáciám zaúčelom stánkového predaja občerstveniä, príp. iných tovarov.

3' Nájomca je povinný zaplatit' nájomné v sume: 2OO, - EUR, vrátane energii zapouŽívanie pľírodného amfiteátra v rozsahu vymedzenom v ěl. 2 tejtozmluvy.

4' Nájomca nesmie zasahovat' do elektrických rozvádzaěov v trase elektrickej prípojky
a v prírodnom amfiteátľi. Nájomca smie použiť len určené odbeľné miesta elektrickejenergie' Prípadnú elektľotĺdľžbu počas podujatĺa si nájomca na vlastné nákladyzabezpećí prostredníctvom Mestského 

_pooňĺtu 
služĺeb v Tuľzovke, telefónnykontakt: p. Rudotf Šobich,0905/381 464,-ktoý poveľĺ svojho zamestnanca.

5' Nájomca je povinný zabezpeěiť stráŽnu a poriadkovú sluŽbu a dodrŽat, všetkypredpisy bezpečností osôb, protipoŽiarne predpisy, povinnosti vypl]ivajúcezpouŽivania elektrických zanadení, zabezpeč,iť dostatočn;7 počet biologických -prenosných WC, zameďziť pńpadn1im íandalsk1fm činom na majetku mestav prírodnom amťlteátri alebo inému poškodeniu zariaáení príľodného amťiteátra.

6' Nájomca nemá voči pľenajímateľovi nárok na náhĺadu škody, vzniknutej na jeho
majetku poŽiarom, kĺádeŽou, Živelnou udalost'ou ako i nenósie zodpovedn ost, zaspôsobenú ujmu na zdraví osobám, ktoré sa budú pohybovat'po prenajíńanej ploche.

7 ' Nájomca je povinný umoŽniť vstup na predmet nájmu tejto zmluvy zamestnancom
mesta za účelom opráv a odstľaňovania poruch na prípadn ých podzemných anadzemných vedeniach, resp. zanadeniach uńiestnených na p."náiĺ*un"; plo"ľ'" u ,uúčelom kontroly účelu prenájmu pľedmefu nájmu.

8' Nájomca je povĺnný dodľžat'časový termín ukončenia podujatia do 1. 07. 2018
do 4.00 hod.
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9. Nájomca je povinný po kultúmom podujatí vyčistit' aręál od odpadkov (papiere,
plastové obaly, poháre, fl'ašę i rozbité, cigaretové ohoľky a podobný Ŕomunálny đopad
) a tento zlikvidovať na vlastné náklady v súlade so zákonom o odpadoch mimo aieál
amfiteátra na oficiálnej skládke komunálneho odpadu'

l0.Nájomca je povinný uvol'nit' priestranstvá od prípadných stolov alavíc ainých
zanadeni tak, aby sa do 9'00 hod. nasledujúceho dňa po kultúľnom podujatí, mđhol
areál komi sionálne skontrolov at' a pr ev ziat' .

11. Nájomca je povinný zložiť finančnú zábezpeku 300,_ EUR na účet Mesta Tuľzovka,
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., pob. Čadca, číslo účfu: SK50 5600 0000 0002
0461 7002 alebo vhotovosti do pokladne mesta, ato najneskôr do 20.06.2018 do
13.00 hod., ktoľá v prípade nedodržania zmluvných podmienok alebo vzniknutej
škody na zanadeniach mesta, prepadne v pľospech Mesta Tuľzovka. Pľepadnutím
finančnej zábezpeky sa nájomca nezbavuje zodpovednosti uhľadiť Mestu Turzovka
všetky škody na zanadeniach prírodného amfit ęátra v plnej výške, ktoré pľeukázateľne
vzniknú činnosťou nájomcu alebo osôb' ktoľé sa zdržiavali v priestoľóch prenájmu
s vedomím nájomcu počas doby prenájmu mimo beŽného opotrebenia.

12. Ak nájomca nez|oži finančnú zttbezpeku v stanovenej lehote, táto zmluva stráca
platnost'a nájomný vďah sa ruší od začiatku v plnom rozsahu.

13. Mesto Turzovka je povinné finančnú zábezpeku vrátit' organizátorovi podujatia do 5
dní od organizač,ného ukončenia poduj atia za podmienky, Že pľedmót nájmu bude
odovzdaný bez poškodenia, v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu.
Nájomca nemá náľok na úroky zl|oženej ťlnančnej zábezpeky.

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

1. Výška nájomného je určená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.
l8l1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov.

2. Výška nájomného je stanovená v sume: 2OO, - € /slovom: dvesto eurl , vrátane energií'

3. Nájomné sa nájomca zaväzuje zaplatiť na zák|ad'e faktúry vystavenej prenajímatel'om
so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.

4. V prípade, že nájomca neuhradí nájomné do lehoty splatnosti faktúľy, prenajímateľ má
právo aj povinnosť žiadať úroky z omeškania podľa $ 5l7 ods.2 občianskeho
zákonníka v zneni neskoľších predpisov.

cl.5
Doba účelového nájmu

l. Zmluvasauzatváta na dobu určitú :

J

od 30.06.2018 od 9.00 hod do 01. 07. 20tB do 9.00 hod.



2' Prenajímatel' je opľávnený zmluvu vypovedat' okamŽite v prípade, ak by nájomca
uŽiva| predmet zm|uvy V rozpore s podmienkami dohodnut1imi v tejto zmluve.

3. Nájomný vďahuzavretý touto zmluvou končí:
a) Uplynutím doby nájmu,
b) NedodľŽaním zmluvných podmienok uvędených v čl. 3 tejto zmluvy,
c) Ak nájomca alebo osoby, ktoré sa zúčastnia podujatia, napńek upozornęniu hĺubo

porušujú pokoj alebo poriadok,
d) Ak nájomcauŽiva pľiestory v rozporę so zmluvou,
e) Ak nájomca prenechá priestor alebo jeho časť inej osobe bez súhlasu

prenajímateľa'

cl.6
ostatné dojednania

1. Nájomca sa zavđzuje, Že priestory bude uŽivať len na tie účely, na ktoré boli uľčené.
Po ukončení nájmu ich odovzdá prenajímateľovi v dohodnutom tęrmíne, t. j. 0l. 07.
20l8 do 9.00 hođ, bezo zmeny alebo zjavnýchvád a poškodení.

2. Nájomca sa zaväzuje dodľžiavať v pľenajatých priestoroch čistotu a poriadok, poŽiame
a bezpečnostné predpisy, v prípade škody zapríěinenej nájomcom, hľadí v plnej
výške.

3. Nájomca sazaväzuje, že zabezpečí riadne uzamykanie pľenajatých priestorov.

ct.7
Záverečné ustanovenia

1. Krátkodobý prenájom nehnuteľnosti sa uskutočňuje podľa $9a, ods. 9, písm. b) Zák.
č. l38/l99l Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Turzovka, bol schválený dňa 25'04.2018 Mestským
zastupiteľstvom v Turzovke uznesením č,.82 _25/4 -20|8.

2. V zmysle $ 13 zákona č,. 18l20l8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektoqých zákonov v znení neskoľších pľedpisov, nájomca podpisom
tejto zmluvy lyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, uvedených v
ćasti ,,Zmluvné strany" tejto zmluvY, Pre potľeby ľealizácie účelu tejto zmluvy.
Súhlas nájomcu so spracúvaním jeho osobných údajov pľenajímatel'om platí
počas celej doby trvania vzt'ahu upraveného touto zmluvou.

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

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, kaŽdý rovnopis má platnosť
originálu. Kažďá zmluvná strana dostane po jednom (l) rovnopise .
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6

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č' ztllz}O} Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a dóplnení niektoých zákonov v zneni
neskorŠích predpisov.

Zmenit' alebo doplnit' túto zmluvu moŽno len písomn ę na základe súhlasných pľejavov
účastníkov zmluvy.

7 ' V prípade vń'ahov neupravených touto zmluvou Sa účastníci
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

zmluvy riadia

8 Zĺlllwné stľany vyhlasujú, Že sú si vedomé všetkých nĺíslďkov vyplývajúcich z tejto
nn7uvy, Že ich zrn]uvná vol'nost nie je ničím obmedzenĄ a ie kn nie sú nlźnne okolnosti,
ktoré by im branili platrre uzavriet' tuto znlur,u V prípad e, Źe takćl' okolnost' existuje'
zodpovedajú nazźl<ladetohto vyhlłíseruazaškodu' ktorá vmikne druhej zrnluvnej stľane.

9 Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na práwre úkony' Že ichzľnluvná volhosť nie je
obmedzená aŽe táto znluva obsahuje ich slobodntł vážnlsrľčitu a zľozumitęl'nú vôl'u, ktoń
prejavili bez tiesne a neýhodných podmienok, čo potwdzujú svojimi podpismi na tejto
zmluve.

l0. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú samostatné pńlohy:
- Snímok mapy vývoľený cez katastrálny portál
- List vlastníctva č:. l34l vývorený cęzkatastrálny portál
- Vlýpis zo živnostenského registra vývorený portál żivnostenského registra

V Turzovke, dňa /.r, c, /l/ł V Tuľzovke, dňa'.'..(ł ;''ę,''.(ľ.:|{'.

7q Antonín2áYollłr l F a l^ Ť'\,1-\ri,lílrJ]!','J]i!
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Nájomca:
Antonín Závodnik
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Prenaj
JUDr. Ľu
Primátor

Golis
Turzovka
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LTJ Mucis- Sound, Light & Laser
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UZNESENIE č.: 82 _2514 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZOVKE

scHvAĽUJE
Krátkodobý pľenájom nehnutel'nosti: Pľíľodného amÍiteátra v Turzovke, ktoý je vo výlučnom
vlastníctve pľenajímatel'a: Mesta Turzovka, so sĺdlom: Stred l78, 023 54 Tuľzovka, IČo:
0031433l, pľe nájomcu: Antonín Závodník_ LTJ Music - Sound, Light & Laser, Stľed 520,023
54 Tuľzovka, IČo: 50983008, na dobu urěitú: od 30.6.20l8 od 9:00 hod do l.7.2018 do 9.00
hod, za účelom ręalízácie kultúmospoločenského podujatia _ open air paľty _ pod názvom: ,,Dance
Night", ktoľé sa bude oľganizovať v rámci Tuľzovského leta, za cenu stanovenú dohodou v sume:
200,- Euľ, vľátane energii. Kľátkodobý pľenájom nehnutel'ností je v zmysle Zásad o hospodárení
s majetkom mesta Tuľzovka a $ 9a, ods. 9, písm. b) Zak. č,. l38/l99l Zb. o majetku obcí v znení
neskorších pľedpisov.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke; l3
Prítomní na hlasovaní: 12
Hlasovanie ZA: 9, MUDr. Viera Belková, Mgr. Rastislav Bakajsa, JUDľ. Martin Birka, Marián Chudej,

Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtánová, Ing. Martin Mľavec,
PaedDľ. Eleonóľa Nekorancová, Ladislav Šteiniger

Hlasovanie PROTI; 0 '
ZDRŻ^L sa hlasovania: 0
NEHLASOVALI: 3, Mgr. Kamil Kobolka, Mgr. Štefan Kompánek, Mirostav Rejda

JUDľ GOLIS

Podpísal dňa: 'f 2o/ł
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