Nájomná zmluva č. 3/20111P
uzatvorený

Prenajímatel':

Nájomca:

1.

v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho

zákonníka

v znení neskorších zmien a doplnkov

Mesto Detva, zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Šufliarským
IČO: 00319805
DIČ:202131865100
Bank. spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. retailova pobočka Detva
Číslo účtu
: 19724 - 412/0200
( ďalej len ako prenajimatel')
Mestský futbalový klub
zastúpený: Mgr. Milošom Bamburom,
prezidentom
so sídlom : M.R.Štefánika 57, 962 12 Detva
IČO: 30227518
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 7959097/5200
( ďalej len nájomca)

Článok I.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou prenecháva prenajímatel'
nájomcovi do nájmu stavbu .Viacúčelové
ihrisko
s umelou trávou" ( ďalej len viacúčelové ihrisko), aby ju nájomca užíval a nájomca sa zavazuje
platit' zato prenajímatel'ovi
nájomné. Predmet nájmu je presne vymedzený v prílohe č. 1 tejto
zmluvy "Zápis o odovzdaní
a prevzatí viacúčelového
ihriska v projekte Úradu vlády v roku
2009".
Článok II.
Doba nájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Článok III.
Nájomné
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1€ ročne.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

I.

2.

Nájomca vyhlasuje, že predmet nájmu je upotrebitel'ný aje v stave spósobilom na dohodnuté
užívanie ako aj na obvyklé užívanie. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným
technickým stavom predrnetu nájmu a že v takornto stave predmet nájmu od prenajímatel'a
preberá.
Prenajímatel' odovzdá nájomcovi predmet nájmu v deň podpisu tejto zmluvy a zároveň spíšu
zápisnicu o odovzdaní predrnetu nájmu, ktorý tvorí prílohu
2 tejto zmluvy.
ájomca nie je oprávnený dat' predmet nájmu do podnájmu tretírn osobám.
ájomca je povinný dodržiavať Predpis na používanie a údržbu športového ihriska s umelou
trávou( ďalej len Predpis), ktorý tvorí prílohu
.3 k Zmluve.
ájomca je povinný zabezpečit'
dodržiavanie Predpisu aj u osob, ktoré sa budú zdržiavať na multifunkčnom
ihrisku.
ájomca je povinný dodržiavat' ustanovenia
právnych predpisov o odpadoch, predpisy o
bezpečnosti práce, hygienické, požiarne a iné predpisy súvisiace s prevádzkou predmetu nájmu.
Prenajímatel' je povinný zdržať sa akéhokol'vek
konania, ktorýrn by rušil nájomcu pri užívaní
predmetu nájmu, je však oprávnený kontrolovat' účel užívania predrnetu nájmu, respektive iné
plnenie povinností nájomcu. Za tým to účelom má právo vstupu na predmet nájmu.
Nájornca zašle
v písomnej forrne prenajímatel'ovi
cenník na schválenie cien za užívanie
viacúčelového ihriska. Každú zmenu v cenníku odsúhlasuje prenaj ímatel'.
č.

3.
4.

č

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

Nájomca sa zavazuje bezodplatne poskytnúť Mestu Detva užívanie viacúčelového
ihriska
v rozsahu 2 hodín týždenne.
Vzhl'adom na výšku nájomného, finančné náklady na údržbu viacúčelového
ihriska znáša
v celom rozsahu nájomca.
ájomca je povinný bezodkladne po zistení vád, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť podl'a
Zmluvy o dielo Č. 35 mesto Detva, písomne oznámit' vady, ktoré budú odstránené v rámci
záručnej doby, inak nájomca zodpovedá za vznik škody a znáša náklady najej odstránenie.
Nájomca sa zavazuje bezodplatne poskytnúť viacúčelové
ihrisko ŠK hádzaná Detva v rozsahu
tréningov podl'a dohody medzi nájomcom a predsedom ŠK hádzaná Detva.

Článok V.
Zánik
1.
2.

3.

4.

zmluvy

Zmluva zaniká pisomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
Zmluvu rnóže ktorákol'vek zmluvná strana písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia d6vodu, vo
výpovednej
lehote tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňorn kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
Prenajímatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy najma ak:
a)
nájomca užíva predmet nájmu či jeho časť alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu či jeho
časti takým sp6sobom, že prenajímatel'ovi vznikla škoda alebo že mu hrozí značná škoda,
b) nájomca umožňuje užívanie predmetu nájmu či jeho časti iným osobám v rozpore so
zmluvou, najrna ak tieto osoby užívajú predmet nájmu či jeho časť na iný účel ako bol
určený,
c)
nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu, napriek
písomnému
upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo porušujú prevádzkový poriadok
d) nájomca a osoby na predmete nájmu sa nachádzajúce
porušujú všeobecne závazné
nariadenia mesta
e)
nájomca dá do podnájmu viacúčelové ihrisko
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.
Článok
VI.
Odovzdanie
predmetu

1.
2.

3.

nájmu

Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátit' predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s
prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
O odovzdaní predmetu nájmu sa spíše, v prvý pracovný deň nasledujúci po skončení nájmu a na
mieste kde sa predmet nájmu nachádza, zápisnica o odovzdaní, ktorú podpíšu obidve zmluvné
strany. V prípade, ak k odovzdaniu predrnetu nájmu neposkytne nájornca súčinnost', najma tým,
že sa na odovzdanie
predmetu
nájmu nedostaví,
alebo odrnietne podpísať zápisnicu
o odovzdaní, túto zápisnicu spíše prenajímatel'. V zápisnici sa uvedie stav predmetu nájmu,jeho
vady pri odovzdaní a veci, ktoré sa v predrnete nájmu, či na 110m nachádzajú, ako aj iné důležité
skutočnosti.
Ak došlo k poškodeniu
alebo nadrnernérnu opotrebeniu
predmetu nájmu v dósledku jej
zneužiti a, zodpovedá nájomca aj za škody spósobené
osobami, ktorým umožnil k predmetu
nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.
Článok
VII.
Zá v e r eč n ustanovenia
é

l.
2.

Na ostatné touto zrnluvou
Občianskeho zákonníka.
Táto zrnluva je vyhotovená
nájomca.

neupravené
v štyroch

vzťahy

sa primerane

rovnopisoch,

z ktorých

použijú

príslušné

dva obdrži

ustanovenia

prenajímatel'

a dva

•

3.
4.
5.

6.

7.

Táto zrnluva nadobúda platnost' a účinnost' dňorn podpísania zástupcarni
oboch zmluvných
strán.
Túto zmluvu je možné meniť, alebo zrušovať len písomnými dodatkami.
Zmluvné strany a ich zástupcovia
prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna
zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných
podmienok, rovnako
tak nekonal žiaden zo zástupcov zmluvných strán, zmluvu si zmluvné strany a ich zástupcovia
riadne prečítali, porozumelijej
obsahu a jednotlivým
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých
pojmova ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
V prípade, ak niektoré ustanovenie
tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né
alebo sa takým stane neskór, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú
naďalej platné, účinné a vykonatel'né.
Zmluvné
strany sa zavazujú vzájomnou
dohodou,
bezodkladne
po zistení neplatnosti,
neúčinnosti alebo nevykonatel'nosti
niektorého ustanovenia
tejto zmluvy, nahradit' neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né
ustanovenie tejto zmluvy novým
ustanovením,
ktoré je platné, účinné a vykonatel'né
a ktorá najviac zodpovedá
póvodne
zamýšl'anému
účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonatel'ného
ustanovenia a ktoré najrna
nebude predstavovať
zrejmú výhodu alebo nevýhodu niektorej strany na úkor alebo prospech
strany druhej. Strany sa zavazujú v takomto prípade pozmeniť aj ostatné ustanovenia
tejto
zmluvy tak, aby nahradeným
dojednaním
boli v celkovom vzájomnom
plnení strán splnené
vyššie uvedené predpoklady.
Do doby, pokial' takáto dohoda medzi stranami nebude uzavretá,
rovnako aj v prípade, ak k nej vóbec nedojde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného
alebo nevykonatel'ného
ustanovenia
iné ustanovenia tejto zmluvy a ak také ustanovenia
v nej
obsiahnuté nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov.
Pre právnu závaznost'
tejto zmluvy, jej výklad a posúdenie
je rozhodujúce
jej znenie
v slovenskom jazyku.

Nájomca

