Zmluva o nájme nebytového priestoru -krátkodobý nájom
uzatvorená podl'a § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

právnych predpisov v spojenĺ so zákonom č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(d'alej len "Zmluva")

medzi zmluvnými stranami:
Prenajímatel':
Názov:
Sídlo:
V

V

Štatutárny zástupca :
IČO:
DIČ:
Bankové spoj enie:
Číslo účtu:

Obec Rudňany
Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Miroslav Blišt'an, starosta obce
00329533 2020717842 VÚB, a. s.
24120592/0200
SK 03 0200 0000 0000 24120592

nie je platcom DPH

IBAN:

Variabilný symbol:

(ďalej ako „prenajímatel")
a
Nájomca:
Obchodné meno:

FAMILY COMPANY - SERVICES FOR YOU s. r. o

Sĺdlo:

Vojkovce 65, 053 61 Vojkovce

Zastúpený:

Denisa Uličná

IČO:
DIČ:

48301124

IČ DPH:
Bankové spoj enie:
IBAN:

nie, je platcom DPH

2120123258

VUB, a.s.
SK 98 0200 0000 002556100051

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

Preambula
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovanĺ, berúc do
úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstrame dohodnuté podmienky, Že
uzatvárajú túto Zmluvu podlá § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákomĺk v znenĺ
neskoršĺch 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 zriadenĺ v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskoršĺch právnych predpisov.

Článok 1

Predmet nájmu
1.

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti s. č ...... na pozemku p. č. KN -C 611

zoaf,ísačnlein:,LnYcäááz#äeú.saofgev%ubdcŤ#?áňká3;eJ;Súvčy,át'eor:ž5p=i:storyuvedenévods.2
2.

Prenajímateľ prenajĺma nájomcovi priestory Drobnej prevádzkarne obce Rudňany (ďalej
len "predmet nájmu").

3 . Prenajímatel prehlasuje, že na predmete nájmu neviaznu Žiadne t'archy ani iné právne vady,
ktoré by bránili využitiu predmetu nájmu na účel dohodnutý v článku 2 tejto Zmluvy.
4.Nájomjedohodnutýakokrátkodobý,ktoréhotrvanieneprekročí10dnĺvkalendámommesiaci.

Článok 2
Účel nájmu
ÚčelomtejtoZmluvyjeprenechaniepredmetunájmunájomcovizaúčelomkonaniapredaja
tovaru-bazár(ďalejlen„predajtovaru"),ktorésabudekonat'vdňochpodl'ačlánku3bodu1tejto
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 15. 01. 2018 od 19. 01. 2018 a od 22. 01. 2018
do 26. 01. 2018 v otváracích hodinách od 09:00 hod do 16:00 hod.

2.

Zmluva sa končĺ niektorým z nasledovných dôvodov:

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,

b) dohodou zmluvných strán,
c) pĺsomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3.Vggr°uvčeedn?áv§3::jáj.edendeňazačĺnaplynúťodpNéhodňamesiacanasiedujúcehopo

4. V prípade, že nájomca neodovzdá predmet nájmu v dohodnutý čas ako je uvedené v odseku 1
tohto článku tejto Zmluvy a v stave v akom ho prevzal, má prenajĺmatel' právo uplatniť si u
nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-EUR (slovom sto EUR) z.a
každú aj začatú hodinu neodovzdania predmetu nájmu včas a riadne. Zaplatením zmluvnej
pokuty nárok na náhradu škody nie je dotknutý.

Článok 4
Nájomné a platobné podmienky
Nájomnézapredmetnájmu,uvedenývčlánku1tejtoZmluvy,jestanovenédohodouzmluvných
strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znenĺ neskorších právnych predpisov v súlade s

platným a účinným rozhodnutĺm primátora č. 3/2017 vo výške 5,00 € na dobu nájmu (slovom:
päť eur). Cena nájmu je cenou bez DPH. Prenajĺmateľ nie je platcom DPH.

1.

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

2. Úhrada nájomného nájomcom sa považuje za uhradenú okamihom pripĺsania 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 povimý
zaplatiť prenajĺmatel'ovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za
každý deň omeškania,
b) ak nájomca porušĺ povimosti uvedené v tejto Zmluye, je povimý zaplatiť
prenajímateľovizakaždéjednotlivéporušeniezmluvnejpovimostizmluvnúpokutuvo
výške 200,- EUR (slovom dvesto EUR).

4.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prĺpadný nárok na náhradu škody, ktorá
vznikne niektorej zo zmluvných strán porušením dohodnutých zmluvných povimostí.

Článok 5
Úhrada s]užieb spojených s nájmom
Prenajímateľ garantuje nájomcovi, že k cene nájmu nebudú účtované žiadne ďalšie
poplatky.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Prenajĺmateľ sa zaväzuje:

a) odovzdať nájomcovi predmet nájmu na dohodnutú dobu a v stave spôsobilom na
dohodnuté uŽívanie a v takom ho udržiavať počas celej doby nájmu,
b) poskytnúť nájomcovi dohodnutý inventár predmetu nájmu,
c) poskytnúť nájomcovi personálny dohl'ad nad plynulosťou prevádzky predmetu nájmu.
2. Nájomca sa zaväzuje:

a) prenechat predmet nájmu do podnájmu tretej osobe len so súhlasom prenajímateľa,
b) zabezpečiť ochranu predmetu nájmu a inventáru 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

požiamejprevenciivznenĺneskoršĺchpredpisov(ďalejlen„Vyhláška"),atokonkrétne:
-v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
• pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

e) vzhl'adom na skutočnosť, že objekt je zabezpečený ako komplex s elektrickou požiamou
signalizáciou, je striktne zakázané používat' počas podujatia akékol'vek pyrotechnické
eťekty, otvorený oheň alebo iné prostriedky, ktoré by mohli spôsobit' vznik požiaru,
resp. vyvolať v centrále EPS falošný požiamy poplach,
f) využívať po dobu nájmu predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel,
g) nahradiť prenajĺmateľovi všetky preukázatel'ne spôsobené mat:riálne škody, a to

zabezpečením opravy, náhrady resp. poskytnúť 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
pôvodnéhostavu(uprataniehrubýchnečistôtspôsobenýchpoužĺvanĺmpredmetunájmu
a odnos odpadu nahromadených počas trvania nájmu).
3. Nájomca preberá v plnej miere zodpovednost' za povimosti prenajĺmatel'a, vyplývajúce zo
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiami 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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 7
Záverečné a spoločné ustanovenia
1.

Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právne
účinkynadobúdanasledujúcideňpodnijejzverejnenianawebovomsĺdleprenajímatel'a,a
to v súlade s ustanovenĺm § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákomík v znení
neskoršĺchpredpisova§5azákonač.211/2000Z.z.oslobodnomprístupekinfomáciámv
znení neskorších predpisov. Nájomca súhlasĺ so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj so
zverejnením tejto Zmluvy podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prĺstupe k
informáciám, v znenĺ neskorších predpisov.

2. Zmluvuje možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo fome písomných
a riadne očíslovaných dodatkov.
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3.

Pre prĺpad, že niektoré z ustanovenĺ tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z
ákéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnost' ostatných
ustanovenĺ Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčimého ustanovenia
budeplatiťprimeranáúprava,ktorásavrámciprĺpustnostiplatnéhoprávnehoporiadkučo
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
súvislostisjejrealizáciou,sabudúriadit'právomSlovenskejrepubliky,atoustanoveniami
§720zákonač.40/1964Zb.Občianskyzákomĺkvznenĺneskoršĺchprávnychpredpisov,v
spojení so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znenĺ
neskorších predpisov.

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
ustanovenítejtoZmluvy,budúriešiťpredovšetkýmdohodou.Akvzájomnádohodanebude
možná, o spore rozhodne príslušný súd SR .

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnost'ou 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 zrozumiteľné,
pričomvyjadrujúichslobodnúavážnuvôl'uzbavenúakýchkoľvekomylov,nadôkazčoho
pripájajú svoje podpisy.

V Rudňanoch, dňa:
Family Company -
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