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Zmluva o nájme nebytových priestorov
č.2
Prenaj ímatel‘: Obec Breziny, 962 61 Horné Breziny Č. 141
zastúpená Ondrejom Frlajsom, starostom obce
ICO: 00319741
(d‘alej len „prenajímatel“)
a
Nájomca: Silvester Buda, nar. 10.03.1 988, r.č. 8803 10/8600
bytom Sielnica 108, 962 31, občan SR
(d‘alej „nájomca“)
uzatvárajú v zmysle ~ 3 zákona Č. 116/ 1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

zmluvu o nájme nebytových priestorov
v nasledovnom rozsahu:
Čl. I.
Predmet nájmu
Predmetom nájmu sú priestory v budove ( bývalé šatne TJ), 1/2 futbalového ihriska od
štátnej cesty III. tr. východným smerom a 72 m2 ostatnej plochy z východnej strany budovy,
ktorá bude slúžit‘ ako oddychová zóna pre účastníkov sút‘aží a tréningov Paintballu. Predmet
nájmu sa nachádza v k.ú. obce Breziny čast‘ s miestnym názvom „Siroká“.
či. II.
Učel a doba nájmu
‚

1. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívat‘ výhradne pre účely tréningov a sút‘aží v
Paintballe.
2. Nájom priestorov sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2014 do 3 1.12.2023.
či. III.
Výška nájmu
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 500 € ročne.
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či. Iv.
Splatnost‘ nájomného a spósob jeho piatenia
1. Nájomca sa zaväzuje uhradit‘ nájomné vždy na začiatku roka a to do 10. januára za celé
ročně obdobie priamo na účet prenajímatel‘a, Č. 7424412/0200, vedený vo VUB, a.s. pobočka
Zvolen.
2. V prípade, že sa nájomca omešká s platbami, zaväzuje sa uhrádzat‘ prenajímatel‘ovi úrok
z omeškania 0,01%, a to z dlžnej čiastky za k4ždý deň omeškania.

čl.~.
Uhrada za služby spojené za užívanie priestorov
1. Zmluvně strany sa dohodli, že nájomca bude uhrádzat‘ platbu za spotrebovanú elektrickú
energiu mesačne podl‘a vyúčtovania‘ dodávatel‘a SSE a.s. na číslo účtu 74244l2/0200,vedený vo
VUB, a.s. pobočka Zvolen.
2. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania prostriedkov na účet prenajímatel‘a.
3. V prípade, že sa nájomca omešká s platbami, zaväzuje sa uhrádzat‘ prenajímatel‘ovi úrok
z omeškania 0,01%, a to z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
či. VI.
Technický stav priestorov
Na základe dohody zmluvných strán nájomca preberá predmet nájmu v stave, v akom stojí a
leží.
Čl. VII.
Ostatné podmienky
1. Nájomca je povinný užívat‘ predmet nájmu v rozsahu, ktorý s prenajímatel‘om dohodol v
tejto zmluve.
2. Nájomca je oprávnený prenechat‘ predmet nájmu alebo jeho čast‘ na určitý čas do
podnájmu tretej osobe len s písomným súhlasom prenajímatel‘a.
3. Nájomcaje povinný odstránit‘ na vlastné náklady škody ním spósobené, ktoré vzniknú na
predmete nájmu.
4. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečit‘ čistotu, údržbu, prevádzkyschopnosť
a starostlivost‘ o predmet nájmu.
5. Nájomca je povinný bez zbytočněho odkladu oznámit‘ prenaj ímatei‘ovi potrebu opráv a
umožnit‘ prenajímatel‘ovi vykonanie týchto i mých nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá
za škodu, ktorá nespinením tejto povinnosti vznikla.
6. Nájomca je povinný Po vyrozumení prenajímatel‘a o vzniku havárie v objekte umožnit‘
prenajímatel‘ovi bez zbytočného odkladu prístup k dóležitým zariadeniam objektu (rozvodom
plynu, vody, elektrickej energie a pod.).
7. Nájomca sa zaväzuje umožnit‘ poverenej osobe prenajímatel‘om prístup do predmetu
nájmu užívaného nájomcom za účelom vykonania kontroly technického stavu predmetu nájmu.
8. Nájomca zodpovedá za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi, vyplývajúcich
z ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a za to, že pred opustením
priestorov vykoná všetky úkony potrebné k tornu, aby nedošlo k vzniku požiaru alebo inej
ha~árii

9. Nájomca nemóže zmenit‘ dohodnutý účel užívania priestorov bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímatel‘a. Ak zistí, že nájomca vykonáva v prenajatých priestoroch bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel‘a inú činnost‘ alebo d‘alšie činnosti, je povinný
zaplatit‘ prenajímatel‘ovi zmluvnú pokutu 1.700 €. Právo prenajímatel‘a na odstúpenie od zmluvy
tým nieje dotknuté.
10. Nájomca nesmie vykonávat‘ žiadne zásahy do vodovodnej a elektrickej inštalácie bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenaj ímatel‘a.
11. Nájomca je povinný na vlastně náklady vykonat‘ potrebné opatrenia k tornu, aby
v súvislosti s jeho činnost‘ou nedošlo ku škodám na jeho majetku, na majetku prenajímatel‘a ani
na majetku alebo zdraví tretích osób.
12. Nájomca je povinný používat‘ len také elektrické zariadenia a spotrebiče, ktoré vyhovujú
platným STN.
13. Pri skončení nájmu je nájornca povinný protokolárne odovzdať predmet nájmu v stave,
v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak pri odovzdaní a prevzatí budú
zistené závady a poškodenia nad rozsah bežného opotrebovania, je nájomca povinný takto
vzniknuté poškodenia odstránit‘ na vlastné náklady, ak sa s prenajímatel‘om nedohodne inak.
14. Ak bude nájomca v omeškaní s vypratanírn predmetu nájmu, zaplatí prenajímatel‘ovi
zmluvnú pokutu 170 € za každý deň omeškania. Právo prenajímatel‘a na nájomné za užívanie
priestorov až do ich uvol‘nenia tým nieje dotknuté.
15. Zrnluvné strany sa dohodli, že náklady na opravy, úpravy, dopinenie vonkajšieho
a vnútorného vybavenia hradí zo svojho nájomca. Nájomca móže vykonat‘ zrneny na predmete
nájmu len s písomným súhlasom prenajímatel‘a.
či. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Nájomca zabezpečí ochranu majetku prenechaného na dočasné užívanie. Ďalej zabezpečí,
aby jeho zarnestnanci dodržiavali bezpečnostně predpisy, preventívne požiarno-ochranné
predpisy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Zb. a vyhlášky č. 12 1/2002 Zb., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o požiarnej ochrane v oblasti prevencie v znení
neskorších predpisov.
2. Nájomný vzt‘ah založený touto zrnluvou sa skončí uplynutím času, na ktorý bol
dojednaný.
3. Prenajímatel‘ móže písomne vypovedat‘ zrnluvu pred uplynutím dojednaného času
v zrnysle ~ 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb., ak:
a) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou;
b) nájornca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých
poskytovanie je spojené s nájmom;
c) nájornca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písornnérnu upozorneniu
hrubo porušuj Ú pokoj alebo poriadok;
d) bob rozhodnuté o odstránení stavby abebo o zrnenách stavby, čo bráni užívat‘ nebytový
priestor;
e) nájornca prenechá nebytový priestor abebo jeho čast‘ do podnájmu bez súhlasu prenajímatel‘a.
4. Nájornca móže písomne vypovedat‘ zmluvu pred uplynutím dojednaného času v zmysle
* 9 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb., ak:
a) stratí spósobilost‘ prevádzkovat‘ činnost‘, na ktorú si nebytový priestor najal;
b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespósobibý na dohovorené užívanie;

c) prenajímatel‘ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z ~ 5 ods. 1. zákona č. 116/1990
Zb..
5. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
6. Nájomný pomer založený touto zmluvou je možné ukončit‘ aj pred uplynutím
dojednaného času vzájomnou dohodou zmluvných strán.
7. V prípade akéhokol‘vek porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy, resp. zo zákona
Č. 116/1990 Zb. zo strany nájomcu je prenajímatel‘ oprávnený ukončit‘ nájomný pomer
výpoved‘ou s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho Po doručení výpovede.
8. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátit‘ nebytové priestory v stave
spósobilom na užívanie s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, v posledný deň trvania nájmu.
9. Zmeny tejto zmluvy sú platné a účinné, ak sa na nich zmluvné strany písomne dohodnú.
10. Na právne vzt‘ahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa primerane vzt‘ahujú príslušné
ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme priestorov v znení neskorších
predpisov a ustanovenia Občianskeho zákonníka.
11. Zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 2 vyhotovenia obdrží prenajímatel‘
a 2 vyhotovenia nájomca.
12. Obecné zastupitel‘stvo obce Breziny uznesením č. ~/201~ zo dňa ‘Z(~~201.~ schválilo
túto zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle ~ 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1 991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dóvodu osobitného zretel‘a, ktorým je
zabezpečenie užívania obecného majetku.
13. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost‘
nadobúda dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú plnú spósobilost‘ na právne úkony, sú oprávnení
nakladať s predmetom zmluvy a ich zmluvná vol‘nosť nie je obmedzená. S obsahom zmluvy
súhlasia, túto uzavrelj slobodne a vážne, určite a zrozumitel‘ne, zmluva nebola uzavretá za
podmienok obzvlášť nevýhodných pre jednu zo zmluvnýcl-i strán ani pod nátlakom. Na
vyjadrenie bezvýhradného súhlasu so všetkými ustanoveniami zmluvu vlastnoručne podpísali.
~ 2014

prenaj ímatel‘

nájomca

