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uzatvorená v zmysle

N á j o m n á z m I u v a č. ff
§ 663 a nasl. zákona e. 40/1964 Zb. Občiansk; zákonník v znení neskorších
zmien a doplnkov

Prenajímatel':
Mesto Detva
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Šufliarským
so sídlom J.G. Tajovského 7,96212 Detva
ICO: 00319805
DIC: 2021318651
bank. spojenie: Všeobecná úverová banka Zvolen
č.účtu:19724-412/0200
( ďalej len prenajímateř)
Nájomca:
Jaroslav Stehlík
miesto podnikania: Piešt' I.
ICO: 31 881 432
( ďalej len nájomca)

č.

240,

962 12 Detva

I.
Úvodné ustanovenia
Mesto Detva je vlastníkom nehnuteřnostl nachádzajúcich sa v katastrálnom území Detva, vedených
Správou katastra Detva zapísaných na LV
4137; a to parcela registra "C"
5163/5 o výmere 495
2
m ostatná plocha a parcela registra "C"
5168/2 o výmere 12 m2 zastavaná plocha.
č.

č.

č.

II.
Účel nájmu
Prenajímatel' prenecháva nájomcovi za odplatu do dočasného užívania nehnutel'nosti uvedené v čl I.
o celkovej výmere 507 m2 za účelem ich užívania ako parkovacie a odstavné plochy.
III.
Doba nájmu
Zmluvné strany sa dohodli, že nájom je dohodnutý na dobu neurčitú.

IV.
Výška nájomného a spósob úhrady
1. Výška nájmu je určená dohodou zmluvných strán s odkazom na VZN Mesta Detva č. 5/2006
2
sumou 0.20€/rok/m
Ročné nájomné predstavuje sumu 101.40€. Nájomné je splatné vždy k 31.12.
príslušného kalendárneho roka.
2. Prenajímater si vyhradzuje právo úpravy výšky nájomného vyvolané objektívnymi skutočnost'ami (
zmenou výšky vo VZN Mesta Detva) a neakceptácia zmeny výšky zakladá právo okamžitého
odstúpenia od zmluvy prenajímatera.
3. Nájomca je povinný platit' upravené nájomné nasledujúci mesiac po doručení oznámenia o jeho
zmene.

V.
Zmluvná pokuta
V prípade, že nájomca neuhradil nájomné v lehote určenej v čl. IV. je povinný zaplatit' zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou nájomného.

VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Nehnuternosti špecifikované v čl. I zmluvy rnóže nájomca po celú dobu trvania nájomného vzt'ahu
využívat' len na účel, ako je uvedený v čl. II. zmluvy.
Nájomca bude zabezpečovat' celoročnú údržbu parkovacích a odstavných ploch na vlastné
náklady.
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Nájomca nie je oprávnený dat' nehnutefnosti uvedené v čl. I do podnájmu alebo výpožičky tretím
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatefa.
Náklady spojené s obvyklým udržiavaním nehnutefností uvedených v čl. I znáša nájomca sám.
Nájomca nesmie svojou činnosťou poškodzovat' okolité nehnutel'nosti prenajímatel'a a je povinný
zdržat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom prenajímatel'a.
Nájomca nesmie na predmete nájmu vykonávat' bez predchádzajúceho
písomného súhlasu
prenajímatefa žiadne úpravy ani ďalšiu stavebnú činnost', ktoré nie sú v súlade s čl. II. Súčast'ou
súhlasu prenajímatel'a k úpravám predmetu nájmu musí byť aj presná špecifikácia takýchto úprav
pod fa písomnej žiadosti nájomcu.
Daň z nehnutefností a prípadné poplatky vzt'ahujúce sa na predmet nájmu hradí ten, kto má podfa
zákona túto povinnosť.
Vzhfadom na stanovenú cenu nájmu na nepodnikatefské účely, nájomca súhlasí, že parkovacie
a odstavné plochy bude verejnosti prístupné aj po skončení času prevádzky v obchodoch alebo
v zariadeniach služieb.
VII.
Ukončenie nájomného vzťahu
Zmluva zaniká písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
Zmluvu móže ktorákofvek zmluvná strana písomne vypovedat', a to aj bez uvedenia dóvodu, vo
výpovednej
lehote tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
Prenajímatef je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy najma ak:
a)
nájomca užíva predmet nájmu či jeho čast' alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu či jeho
častí takým spósobom, že prenajímatefovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda
b)
nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho čast' v rozpore so zmluvou, najrna ak užíva
predmet nájmu či jeho čast' na iný účel ako bol určený,
c)
nájomca nezaplatil splatné nájomné,
d)
nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho čast' do podnájmu alebo výpožičky
e)
nájomca vykoná zmeny na predmete nájmu, najma stavebné úpravy, bez súhlasu
prenajímatel'a
Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od tejto zmluvy nadobúda účinnost' dňom jeho
doručenia a zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.

IX.
Záverečné dojednania
1. Prenajímatel' má právo vstupu na prenajaté nehnutel'nosti za účelom vykonania kontrol za
prítomnosti nájomcu, pričom tento obhliadku musí strpieť. Termín obhliadky bude obojstranne
dohodnutý.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonat' len písomných dodatkom s podpisom obdivoch
zmluvných strán.
3. Nájomca je povinný podat' žiadost' o vykonanie záznamu o nájomnom vzt'ahu na katastri
nehnutefností.
4. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, použijú sa pre tento zmluvný vzt'ah primerane
ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami a účinnost' nasledujúi deň
po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta.
Zmluva bola napísaná v 3 rovnopisoch, z ktorých strany obdržia: 2 rovnopisy prenajímatel'ovi, 2
rovnopisy nájomcovi.
6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dókladne oboznámil s jej obsahom,
zmluve rozumejú a zmluvu nepodpísali v tiesni.

V Detve, dňa 18.8.2011
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