Zmluva o nájme na nebytové priestory č. 9/2011/NP
uzatvorená

v zmysle § 50a, §663 a nasl. Občianskeho

Prenajímatel':

Mesto DETV A, zastúpené primátorom mesta
Ing. Jánom Šufliarským
IČO: 319805
DIČ: 2021318651
Bank. spojenie: Všeobecná úverová banka
Zvolen, č. účtu: 19724-412/0200
Id'alej len prenajímatel'/

Nájomca:

Mária Lakotová
b~tom: Kostolná 31, 962 12 Detva
rco. 46 050 914
Id'alej len nájomca/

zákonníka

medzi:

I.
PREDMET

ZMLUVY

1. Mesto Detva ako prenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnutel'ností v katastrálnom
území Detva vedených v správe katastra Detva:
a) budova súp. č. 30 (Turistická ubytovňa) postavená na parcele KN-C parc. Č. 8551
zapísaná na LV Č. 5243
b) budova súp. Č. 200 (Chata Kal'amárka) postavená na parcele KN-E parc. Č. 8830/4
zapísaná na LV Č. 1
c) pozemok KN-C parc. Č. 8551 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2019 m2 vedený
na LV Č. 5243.
2. Prenajímatel' prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nehnutel'nosti uvedené v bode Č.
1.

3. Predmetom nájmu je aj HIM a DHIM umiestnený v prenajímaných budovách podl'a
inventúrnych súpisov Č. 1 a Č. 2 k termínu 1.6.2011, ktoré sú neoddelitel'nou súčast'ou
tejto zmluvy.

II.
ÚČEL NÁJMU
Nájomca bude uvedené priestory užívat' na nasledovné účely:
oblast' školských podujatí - školské výlety, sústredenia záujmových súborov, krúžkov,
detské tábory, ozdravovacie pobyty
oblast' športová a kultúry - sústredenia športových klubov, služby pre turistiku,
cykloturistiku, kultúrne a spoločenské podujatia v rámci predmetu svojej činnosti
oblast' obchodu a služieb - prevádzkovanie predajne potravín
organizovanie školení a seminárov

III.
DOBA NÁJMU
Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu u r čit ú:

od 1.6.2011 do 28.2.2016.

IV.
FINANČNÉ PODMIENKY
1. Nájomcaje povinný uhrádzat' za prenajaté priestory sumu 1 € mesačne v zmysle § 9a ods. 9
písmo c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Nájomca sa zavazuje investovat' do prenajatých priestorov:
a) Turistická ubytovňa Kostolná - 13.300 €. Prvé dva roky preinvestuje finančné
prostriedky vo výške 7.300 € a ďalšie dva roky 6.000 €.
b) Chata Kal'amárka - 6.700 €. Prvé dva roky preinvestuje finančné prostriedky vo výške
4.700 € a ďalšie dva roky 2.000 €.
3. Vynaložené finančné prostriedky nájomca preukáže na konci kalendárneho roka (najneskór
do 31.12. bežného roka) a to faktúrami za nakúpený materiál a vykonané práce. Do tejto sumy
sa nezapočítavajú náklady za bežnú údržbu a správu (kosenie, upratovanie, mal'ovanie a pod.).
4. V prípade, že nájomca nepredloží doklady o vynaložených finančných prostriedkoch
v určenom termíne, bude s ním ukončená nájomná zmluvy s okamžitou platnost'ou a zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 1 000 €.

V.
PRÁ VA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEBA
1. Prenajímatel' je povinný umožnit' nájomcovi užívat' nebytový priestor za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a zabezpečit' mu plný a nerušený výkon práv spojených
s nájmom.
2. Prenajímatel' sa zavazuje uhrádzat' poistné za prenajaté budovy. Sumu poistného za prenajatý
majetok prefakturuje nájomcovi vždy k 30.5. bežného roka. Poistenie nad uvedený rozsah
(poistenie majetku) zabezpečí nájomca na vlastné náklady.
VI.
PRÁv A A POVINNOSTI NÁJOMCU
1. Nájomca sa zavazuje prenajaté budovy vrátane pozemku užívat' v rozsahu dohodnutom v tejto
zmluve, udržiavat' aj s prenajatým inventárom so starostlivost'ou riadneho hospodára.
2. Nájomca móže vykonávat' stavebné úpravy len na základe rozhodnutia príslušného orgánu
(stavebného úradu) za podmienok dodržania predpisov vyplývajúcich zo zák. Č. 50/1976 Zb.
v znení zmien, doplnkov a vykonávacích vyhlášok a so súhlasom prenajímatel'a ..
3. Nájomcaje povinný užívat' nebytový priestor tak, aby nerušil pokoj a poriadok a nenarúšal
občianske spolunažívanie s vlastníkmi okolitých rodinných domov.
4. Nájomcaje povinný na svoje náklady nebytový priestor udržiavat' a zabezpečit' v prípade
potreby drobné opravy a prevádzkovú údržbu.
5. Prenajat' nebytový priestor, HIM a DHIM tretím osobám móže nájomca len
s predchádzajúcim súhlasom prenajímatel'a.
6. Nájomcaje povinný do 30-tich minút od vyrozumenia prenajímatel'a o vzniku havárie
v objekte umožnit' prenajímateľovi prístup k dóležitým zariadeniam objektu /k rozvodom
vody, elektriny a pod.!. Nájomcaje povinný kedykol'vek počas obvyklej pracovnej doby
umožnit' prenajímatel'ovi alebo ním poverenej osobe vstup do objektu za účelom zistenia
technického stavu objektu. Nájomca je oprávnený podmienit' vstup do nebytových priestorov
prítornnost'ou svojou alebo ním splnomocnenej osoby, to neplatí v prípade havárie
v objekte.
7. Nájomcaje povinný vykonávat' všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o Požiarnej ochrane
a súvisiacich predpisov a zodpovedá za požiarnu ochranu v nebytovom priestore v plnom
rozsahu.

8. Nájomca je povinný dodržiavať hygienické predpisy a počínať si tak, aby svojou činnosťou
nespósobil vznik hygienicky závadného prostredia.
9. Nájomca sa zavazuje dodržiavať závazné predpisy a bezpečnosti a ochrane zdravia, predpisy
protipožiamej a ekologickej ochrany, zodpovedá za zaistenie požiamej ochrany prenajatých
budov.
10. Nájomca je povinný vykonať hlásenie o odvoze komunálneho odpadu v zmysle príslušného
VZN mesta. Nesplnenie tejto podmienky je dóvodom na vypovedanie nájomnej zmluvy zo
strany prenajímatel'a.
11. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vznikli v priestoroch budovy zjeho činnosti. Bud' ich
odstráni sám na vlastné náklady, alebo uhradí náklady na ich odstránenie prenajímatel'ovi.
12. Nájomca sám zabezpečuje a hradí všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním
predmetu nájmu t.j. upratovanie, drobné opravy prenajatých budov objektov vrátane
mal'ovania, náterov, opravy a revízie el. zariadení, bleskozvodov, tlakových nádob a el.
spotrebičov a opravu vodovodných rozvodov.
13. Nájomca hradí všetky náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, t.j. náklady na odber el.
energie, vody, odvoz odpadu, udržiavanie zelene atd'. Voda bude vy fakturovaná MsÚ
nájomcovi podl'a spotreby zistenej na vodomere v prenajatých budovách. V prípade
nedostatku vody vo vodnom zdroji, užívatel' upraví režim odberu vody podl'a požiadavky.
14. Nájomcaje povinný uzatvoriť zmluvu s dodávatel'om elektrickej energie na odbemé miesta
v obidvoch prenajatých objektoch. Spotrebovanú elektrickú energiu hradí nájomca priamo
dodávatel'ovi na základe fakturácie.
15. Nájomcaje povinný na požiadanie prenajímatel'a umožniť prístup do jednotlivých objektov,
ktoré sú predmetom nájmu za účelom kontroly stavu objektov.
16. Nájomca sa zavazuje bezplatne poskytnúť nebytové priestory v rozsahu minimálne 50 hodín
ročne na základe požiadania zo strany Mesta Detva v obidvoch prenajatých objektoch.
17. Nájomca sa zavazuje bezplatne poskytnúť priestory Turistickej ubytovne pre potreby
občanov Kostolnej v rozsahu minimálne 50 hodín ročne na základe požiadania zo strany
Mesta Detva.
18. Nájomca sa zavazuje bezplatne poskytnúť prenajímatel'ovi nebytové priestory v Turistickej
ubytovni pre konanie volieb a referenda a to na základe žiadosti Mesta Detva a to 60 dní
pred akciou.
19. Nájomca sa zavazuje bezplatne poskytnúť prenajímatel'ovi nebytové priestory na Kal'amárke
v rozsahu 5 dní.
20. Nájomcaje povinný po ukončení platnosti zmluvy odovzdať predmet nájmu vrátane DHIM
v stave spósobilorn na užívanie s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu
VII.
UKONČENIE NÁJMU
1.

2.
3.

Táto zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán v písomnej forme
b) výpoved'ou jednej zo zmluvných strán v písomnej forme pri splnení nižšie
uvedených podmienok
c) odstúpením od zmluvy z dóvodov v nej uvedených
d) uplynutím dojednanej doby nájmu
Výpovedná lehotaje 3 mesiace a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po jej
doručení.
Prenajímatel' je oprávnený túto zmluvu vypovedať z dóvodov uvedených v ustanovení
§ 9 ods.2 zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom
znení.

4.

Prenajímatel' je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť najma z nižšie uvedených dóvodov:
a) neinvestovanie finančných prostriedkov v zmysle § 4 ods. 2 tejto zmluvy
b) nezaplatenie náhrad nákladov spojených s predmetom zmluvy v lehote splatnosti
c) nájomca vykoná stavebné úpravy, zmeny, prestavby predmetu nájmu bez
výslovného predchádzajúceho súhlasu nájomcu v písomnej forme
d) nájomca zvyšuje opotrebovanie predmetu zmluvy nad mieru obvyklú pomerom
5. Nájomcaje oprávnený túto zmluvu vypovedať z dóvodov uvedených v ustanovení §9
ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom
znení.
6. Výpovedná lehota pre ods. 4 tohto článku je jeden mesiac.
7. V deň skončeni a nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímatel'ovi nebytový priestor
v stave spósobilorn na riadne užívanie. Nájomca nemá nárok na náhradu nákladov
vynaložených na stavebné úpravy nebytového priestoru.
V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť nebytové priestory v stave v akom
ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Toto sa netýka prípadných stavebných
a iných úprav dohodnutých vopred s prenajímatel'om.
IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany móžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve
len písornne, po vzájornnej dohode.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu
ju podpisujú.
3. Obidve zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu slobodne, vážne a bez tiesne a vyhlasujú,
že obsah tejto zmluvy je pre nich určitý a zrozumitel'ný. Vzťahy touto zmluvou vyslovene
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ďalej všeobecne platnými právnymi
predpismi, najma ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi túto problematiku.
4. Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží prenajímatel' a dva
nájomca.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
V Detve dňa, 19.5.2011

Prenaj ímatel'

Nájomca
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