
Zmluva o prenájme nebytových priestorov é'11202'|

Zmluvné strany

Prenajímatel':

obec Malý Slavkov
Gerlachovská 52
060 01 Malý Slavkov
lČo: 31984673
Bankové Spojenie: 66081820141 1 1 1 1

zastúpená: Ladislav oravec, starosta obce
(ďalej len ako,,prenajímateľ")

d

Nájomca:

Simona Monková
Weilburská 259512
060 01 KeŽmarok
lČo: 53923448
zastúpená: Simona Monková

(ďalej len ako,,nájomca").
uzafuárajú dneŠného dňa podľa ustanovenia $ 3 zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorŠích predpisov a podl'a zákona č,' 4011964 Zb. občiansky
zákonnÍk v znení neskorŠĺch predpisov túto zmluvu o nájme nebytových priestorov s nasledovným
obsahom:

ct. t.

Predmet nájmu

Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory _ o výmere 73 m2,
nachádzajúce sa V objekte obce Malý Slavkov na Gerlachovskej ulici č. 54, sÚpisné číslo 35, na
pozemku parc. č. 121, vedené Katastrálnym úradom KeŽmarok, na liste vlastnícfua č. 1' katastrálne
Územie Malý Slavkov'

2.

List vlastníctva tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Predmet nájmu je bliŽŠie zobrazený v situačnom
nákrese, ktoný tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľná súčasť.

I



1

ct. il.
Účelná;mu

Nájomca 1e oprávnený uŽívat'nebytové priestory uvedené v Čl. ĺ., bod 1 tejto zmluvy v sÚlade so
všeobecne zäväznými právnymi predpismi, a to pre svoju podnikateľskÚ činnost'v súlade s
predmetom Činnosti uvedenom v obchodnom registri, na prevádzkovanie predajne Potravĺn.

čl. ul.
Doba nájmu

1.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú - od 12.07.2021

2.

odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajÚ strany fyzickou prehliadkou priestorov' o
odovzdanía prevzatí predmetu nájmu do uŽĺvania nájomcovi vyhotoví prenajímateľ odovzdávací
protokol, ktoný podpíŠu obe zmluvné strany. Prípadné nedostatky predmetu nájmu obsiahnuté v tomto
protokole, budÚ odstránené v dohodnutej lehote.

Čl. v.
Nájomné

Prenajímatel' a nájomca sa dohodli na cene za uŽívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy vo výške
82,í 9 Eur (slovom osemdesiat Eur a devätnásť centov) za 1 m2 prenajatej plochy / ročne, čo celkom
predstavuje čiastku nájomného 500,00 EUR (slovom päťsto Eur)za celý rozsah prenajatej plochy
mesačne. V nájomnom nie sÚ obsiahnuté úhrady za plnenia poskytované s uŽívaním nebytových
priestorov, ktore budú uhrádzané osobitne, zálohovo' Na základe zúčtovacích faktÚr od dodávateľov
energii sa laz ročne, zaÚčtujú medzizmluvnými stranami'

2

Nájomne je splatné mesačne a to vopred najneskÔr do 1S{eho dňa mesiaca predchádzajÚcemu
prĺslušnému mesiacu i bez doručenia faktúry alebo vyúčtovania prenajímatel'a. Za deň Úhrady sa
povaŽuje deň pripísania Úhrady nájomného na bankový účet prenajímatel'a alebo deň prevzatia

hotovosti do pokladnice prenajímateľa.

3

V prípade, Že sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z
omeškania vo výške 5% z dohodnutej ročnej ceny prenájmu aŽ do dňa zaplatenia.

4.

Ak v priebehu plynutia doby nájmu bude príslušnou inštitúciou oficiálne priznaná miera inflácie vyŠŠia
ako 10 o/o, mä prenajĺmatel'právo zvýŠit'nájomné o prĺslušnú sadzbu oznámenej miery inflácie, a to na
obdobie kalendárneho roka' ktoný nasleduje po ukončenÍ kalendárneho roka' počas ktorého bolo
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ZvýŠenie cien oznámené Prenajímatel'oznámi taketo zvýšenie ná1omného ná1omcovi pÍsomne, a to
najneskÔr do 7 dnĺ odo dňa zvýŠenia

čl. v'
Úhrada služieb spojených s nájmom nebytových priestorov

Prenajĺmatel'bude poskytovat'nájomcovi nasledovné sluŽby: dodávka elektrickejenergie a pitnej

vody.

2.

Uhrada za sluŽby spojené s nájmom bude uhrádzaná na základe vyÚčtovacejfaktÚry od dodávateľa
a následne prefakturovaná nájomcovi'

3.

Na Žiadosť nájomcu sa prenajÍmatel'zaväzuje predloŽiť k nahliadnutiu vyúČtovanie alebo zálohové
faktúry od dodávateľov sluŽieb s nájmom spojených.

4.

V prípade, ak na základe vyúčtovania skutočného odberu týchto sluŽieb vznikne nedoplatok' zaväzuje
sa nájomca tento prenajímatel'ovi uhradiť najneskÔr spolu s najbliŽŠím nasledujúcim nájomným. V
prípade, ak na základe vyÚčtovania skutočného odberu týchto sluŽieb vznikne preplatok, je
prenajímatel'povinný tento nájomcovivrátiť, resp. započítať ho so splatným nájomným.

ct. vt.
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

Prenaj ímateľ je povinný

a) odovzdať predmet nájmu uvedený v Čl. ĺ, bod 1 tejto Zmluvy v stave spÔsobilom na uŽívanie na
dojednaný účel,
b) umoŽnit'nájomcovi uŽívat'predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou a zabezpečiť
mu plný a neruŠený výkon práv spojených s nájmom,
c) zabezpeČit'udrŽiavanie podstaty budovy a pozemkov,
d) riadne a včas poskytovat' nájomcovi sluŽby, na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve.

2.

Prenajímatel' je oprávnený

a) vykonať stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny týkajÚce sa predmetu nájmu počas trvania
tejto nájomnej zmluvy len so sÚhlasom nájomcu,
b) poverenými osobamivykonávať kontrolu, či nájomca uŽíva predmet nájmu riadnym spÔsobom v
sÚlade s ustanoveniamĺzmluvy a d'alŠími právnymi a vŠeobecne záväznými právnymi predpismi, a za
týmto účelom je oprávnený vyŽadovat'prístup do prenajatých nebytových priestorov, avšak vŽdy za
prítomnosti nájomcu.
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Nájomca 1e povinný

a) uŽÍvat'predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý účel uŽívania je

moŽné len s písomným sÚhlasom prenajímatel'a,

b) uŽívat'predmet nájmu s riadnou starostlivost'ou tak, aby sa čo najviac znížtla alebo úplne zamedzila
moŽnost' ich poškodenia alebo zničenia,
c)zabezpečit'obvyklé udrŽiavanie prenajatých nebytových priestorov nachádzajÚcich sa v predmete

nájmu a uhrádzať náklady na tÚto obvyklÚ ÚdrŽbu do sumy najviac 200'- EUR mesačne,
d) oznámit' prenajímatel'ovi bez zbytoČného odkladu potrebu opráv, ktore je povinný vykonať
prenajímatel'/ oprava, ktorá podl'a odhadu presiahne 200,- EUR / a umoŽniť vykonanie týchto a iných

nevyhnutných opráv ĺnak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnenÍm povinnosti vznikla,

c) písomne oznámit' prenajímatel'ovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny Údajov týkajÚcich sa jeho

podnikateľského oprávnenia lzmena oprávnenia, zrušenie oprávnenia, zmena miesta podnikania,

zmena obchodného mena a pod. /

d) odovzdat'predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie a zmeny vykonané na základe písomného súhlasu prenajímateľa.

4.

Nájomca nie je oprávnený vykonávat'stavebné a ine úpravy týkajÚce sa predmetu nájmu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca môŽe poŽadovať úhradu nákladov
spojených so zmenou predmetu nájmu len vtedy, ak mu bol udelený predchádzajúci písomný sÚhĺas a
prenajímateľ sa v tomto súhlase zaviazal uhradiť tieto náklady.

5.

Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani časť prenajatých priestorov do nájmu,
podnájmu alebo výpoŽičky ďalším tretím osobám a nesmie tento majetok ani Žiadnym iným spÔsobom

zat ažit, bez predchádzaj úceho p ísom ného sú h lasu prenaj ĺm ateľa.

6.

Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody spÔsobené krádeŽou a inou násilnou Činnosťou v
prenajatých priestoroch.

Čl. vll.
Skončenie nájmu

1

Prenajímatel'a nájomca mÔŽe písomne vypovedať túto zmluvu pred uplynutím času len z dÔvodov

uvedených v $9 ods. 2a3Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v

znenÍ neskorších predpisov.

2.

Výpovedná lehota je trojmesaČná a začína plynÚť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

3.

Nájom je moŽné skončiť kedykol'vek na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.
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čl. vlll.
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany mÔŽu menit'alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou pĺsomných dodatkov na
základe dohody zmluvných strán.

2.

Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniamiobčianskeho
zákonnĺka, zákonom č. 116/19990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneníneskorŠích
predpisov, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimivzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy.

3.

Zmluvné strany prehlasujÚ, Že zmluvu si prečítali, sÚhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju
podpisujú.

V Malom Slavkove, dňa 07.07 .2021

Ladislav Oravec, starosta obce

prenajímatel ú? \

Simona Monková

nájomca

Prí!ohy:

1. List vlastníctva
2. Situačný nákres




