Zm]uva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
uzatvorená podl'a § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v znenĺ neskorších

právnych predpisov v spojení so zákonom č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znenĺ neskoršĺch predpisov

(d'alej len "Zm]uva")

medzi zmluvnými stranami:
Prenajĺmate]':
Názov:
Sĺdlo:
\,

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

Obec Rudňany
Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Miroslav Blišt'an, starosta obce
00329533
2020717842

Bankové spojenie:

vÚB, a. s.

Čĺslo účtu:

24120592/0200
SK 03 0200 0000 0000 24120592

IBAN:

nie je platcom DPH

Variabilný symbo]:
(ďalej ako „prenajímateľ")

a
Nájomca:
Obchodné meno:
Sídlo:

FAMILY COMPANY - SERVICES FOR YOU s. r. o.
Vojkovce 65, 053 61 Vojkovce
Denisa Uličná

ZČ&8:Pený..

48301124

DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

2120123258

nie, je platcom DPH
VUB, a.s.
SK 98 0200 0000 002556100051

(ďalej ako „nájomca")
(„prenajímatel" a „nájomca" ďalej spolu len ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná
strana")

Preambu]a
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do
úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstrame dohodnuté podmienky, Že
uzatvárajú túto Zmluvu podľa § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákomík v znenĺ
neskorších právnych predpisov v spojenĺ so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom SNR č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršĺch predpisov a zákonom SNR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskoršĺch právnych predpisov.

Článok 1

Predmet nájmu
1.

Prenajĺmateľje výlučným vlastnĺkom nehnuteľnosti s. č ....... na pozemku p. č. KN -C 611

Zoaftĺ:=:Jikn:,LnYcä.áázvajk.c:.s:::evRoubdcňi=Ľ,dät#vsoúŠ;sÍ::es2úoPÍ3.stovuvedenévods.2
2.

Prenajĺmateľ prenajĺma nájomcovi priestory Drobnej prevádzkarne obce Rudňany

(ďalej len "predmet nájmu").
3.

Prenajĺmatel' prehlasuje, Že na predmete nájmu neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne
vady,ktorébybránilivyužitiupredmetunájmunaúčeldohodnutývčlánku2tejtoZmluvy.

4.

Nájom je dohodnutý ako krátkodobý, ktorého trvanie neprekročí 10 dní v kalendámom
mesiaci.

Článok 2
Úče] nájmu
Účelom tejto Zmluvy je prenechanie predmetu nájmu nájomcovi za účelom konania
predaja tovaru - bazár (ďalej len „predaj tovaru"), ktoré sa bude konať v dňoch podl'a článku 3
bodu 1 tejto zmluvy. Nájomca je povimý užĺvat' predmet nájmu výlučne na účel dohodnutý
touto Zmluvou, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

Článok 3
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú dňa 11.12. 2017 od 15.12. 2017 a od 18.12. 2017
do 22. 12. 2017 v otváracích hodinách od 09:00 hod do 16:00 hod.

2.

Zmluva sa končí niektorým z nasledovných dôvodov:

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,

b) dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.
116/1990Zb.onájmeapodnájmenebytovýchpriestorovvznenĺneskoršĺchpredpisov.

3.

Výpovedná doba je jeden deň a začĺna plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede.

4.

V prĺpade, Že nájomca neodovzdá predmet nájmu v dohodnutý čas ako je uvedené v odseku
1tohtočlánkutejtoZmluvyavstavevakomhoprevzal,máprenajĺmateľprávouplatnit'si
unájomcunároknazaplateniezmluvnejpokutyvovýške100,-EUR(slovomstoEUR)za
každúajzačatúhodinuneodovzdaniapredmetunájmuvčasariadne.Zaplatenímzmluvnej
pokuty nárok na náhradu škody nie je dotknutý.
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Článok 4
Nájomné a p]atobné podmienky
Nájomné za predmet nájmu, uvedený v článku 1 tejto Zmluvy, je stanovené dohodou
zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znenĺ neskoršĺch právnych predpisov
v súlade s platným a účinným rozhodnutím primátora č. 3/2017 vo výške 5,00 € na dobu
nájmu (slovom: pät' eur). Cena nájmuje cenou bez DPH. Prenajímateľ nie je platcom DPH.

1.

Dohodnuté nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť v hotovosti, v lehote do 7 dnĺ od konania
podujatia.

2.

Úhrada nájomného nájomcom sa považuje za uhradenú okamihom pripísania dohodnutej
ceny nájmu na účet prenajímateľa s variabilným symbolom uvedeným v záhlaví tejto
Zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
a) ak je nájomca v omeškanĺ so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný
zaplatiť prenajímateľovi úroky z omeškania vo výške O,05°/o z nezaplatenej sumy za
každý deň omeškania,

b) ak nájomca poruší povinnosti uvedené v tejto Zmluve, je povimý zaplatiť
prenajĺmateľovizakaždéjednotlivéporušeniezmluvnejpovinnostizmluvnúpokutuvo
výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR).

4.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá
vznikne niektorej zo zmluvných strán porušenĺm dohodnutých zmluvných povimostĺ.

Článok 5
Úhrada služieb spojených s nájmom
Prenajĺmateľ garantuje nájomcovi, Že k cene nájmu nebudú účtované Žiadne ďalšie
poplatky.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Prenajímateľ sa zaväzuje:

a) odovzdať nájomcovi predmet nájmu na dohodnutú dobu a v stave spôsobilom na
dohodnuté uŽívanie a v takom ho udržiavat' počas celej doby nájmu,

b) poskytnúť nájomcovi dohodnutý inventár predmetu nájmu,
c) poskytnúť nájomcovi personálny dohľad nad plynulost'ou prevádzky predmetu nájmu.
2.

Nájomca sa zaväzuje:

a) prenechať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe len so súhlasom prenajímateľa,

b) zabezpečit' ochranu predmetu nájmu a inventám predmetu nájmu po dobu nájmu,

c) zabezpečiť po dobu nájmu zdravotnú službu,
d)

zabezpečiť po dobu nájmu zriadenie protipožiamej asistenčnej hliadky, ak to vyžaduje
charakter podujatia v nadväznosti na § 19 odsek 1 Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o

požiamej prevencii v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška"), a to
konkrétne:
- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
- pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

e) vzhľadom na skutočnosť, Že objekt je zabezpečený ako komplex s elektrickou

požiamou signalizáciou, je striktne zakázané použĺvať počas podujatia akékoľvek
pyrotechnické efekty, otvorený oheň alebo iné prostriedky, ktoré by mohli spôsobit'
vznik požiaru, resp. vyvolať v centrále EPS falošný požiamy poplach,

f) využívat' po dobu nájmu predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel,
g)

nahradit' prenajĺmateľovi všetky preukázateľne spôsobené materiálne škody, a to

zabezpečením opravy, náhrady resp. poskytnút' finančné vyrovnanie,

h) dodržiavať v predmete nájmu zákaz fajčenia a nadmemého poŽívania alkoholu,
i)

zabezpečiť na vlastné náklady po ukončení nájmu uvedenie predmetu nájmu do

pôvodného stavu (upratanie hrubých nečistôt spôsobených používaním predmetu náj mu
a odnos odpadu nahromadených počas trvania nájmu).
3.

Nájomca preberá v plnej miere zodpovednosť za povinnosti prenajímatel'a, vyplývajúce zo
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskoršĺch predpisov, vyhlášky č.
121/2002 Z. z. o požiamej prevencii, ako aj zákona č.124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 7
Záverečné a spoločné ustanovenia
1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právne
účinky nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, a
to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákomĺk v znení
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infomáciám v
znení neskoršĺch predpisov. Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj so
zverejnenĺm tejto Zmluvy podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prĺstupe k
infomáciám, v znení neskorších predpisov.

2.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňat' po dohode zmluvných strán, a to len vo forme
pĺsomných a riadne očĺslovaných dodatkov.
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3.

Pre prípad, Že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z
akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prĺpade platnosť ostatných
ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčimého ustanovenia
bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo
najviac približuje účelu zrejme sledovanom zmluvnými stranami pri uzavieranĺ tejto
Zmluvy.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy a v
súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to ustanoveniami
§ 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákomĺk v znenĺ neskoršĺch právnych predpisov, v
spojení so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpi sov.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o
jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu alebo platnosti
ustanovení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude
možná, o spore rozhodne prĺslušný súd SR .

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2)
rovnopisy obdrží prenajímateľ a jeden ( 1 ) rovnopis obdrží nájomca.

7.

Zmluvné strany si Zmluvu prečĺtali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitel'né,

pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.

V Rudňanoch, dňa: ,,d,`,,`

Za prenajĺm

Obec Rudňa

1?`';

,^\`,, '7Ĺ''

VRudňanoch,dňa: ';`

''.`

`"'`~' 'ŕ

Za nájomcu:
FAMILY COMPANY - SERVICES
FOR YOU, s. r. o.

V.r
V.r.
Se,"kx}Sffor %

Miroslav Blišťan

Denisauiičná

starosta obce

ičvó'á#„:

Io-á-áťel'_s;-ói;_čnostTle,gg49669,ó2

/, ,/

-

258
2. 0948 677 597

