
ZlĺLUv A o NÁJME NEBYTovÝcH PRIEsToRov
uzatvorená podl'a zákona č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových prĺestoľov

v znení neskorších predpisov

Pľenaiímatel':
Názov: obec Bojná
Sídlo: obecný úľad, Bojná 20l,956 01 Bojná
IČo: OO3l023g
DIČ: 2)21315384
Číslo účtu: SK9l 0200 0000 0000 0362 0lg2
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
(ďalej aj ako ,,Prenajímatel")

a

Náiomca:
Názov:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Číslo účtu:

Bankové spojenie:
(d'alej aj ako ,,Nájomca")

oZ RADoŠmrł
Zbehy 267,951 42 Zbehy
42113091
2022371230
sK74 5200 0000 0000 0987 9920
OTP Banka Slovensko, a.s.

(spoločne ďalej len ,,zmluvné straný')

čHnok I
Pľedmet a účeI nájmu

1. Pľenajímatel' je vlastníkom nehnuteľnosti - stavby nachádzajúcej sa v obci Bojná, kat.
územie BojnĄ súpisné číslo 589, postavenej na parc. reg. ,'C" č,.2512, zapisanej na LV č,. 1226.

2. Prenajímateľ za nižšie uvedenýcĘ podmienok prenajíma nájomcovi časť nehnutel'nosti _
nebytový priestor nachádzajilci sa v stavbe so súpisným číslom 589, postavenej na paľc.

ľeg. ,,C" č,.2512, zapísanej na LV č:. 1226 pre kat. tnemie Bojná' na účely zriadenia sídla a
prevádzkovania organizácie oZ RADOŠINKA. Celková výmera pľenajímaných
priestorov je l01,5 m2' Nebytový priestor pozostáva zo 4 miestností.

článok II
Doba nájmu

1. Nájom je dohodnutý na dobu určitú od 01.05.2019 do 31.1Ż.2023, sprístupom do
predmetu nájmu 24hod denne l 7 đnív týŽdni.

Clánok III'Úhrada 
za nájom a služby spojene s nájmom

l' Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán v sume l50,00 EUR
(slovom: stopäťdesiat EUR) zakaždý mesiac nájmu'



2' Nájomné za pwý mesiac, tj. od 01.05.2019 do 31 .O5.2Ol9 zaplatí nájomca najneskôr do
60 dní od podpisu tejto zmluvy. Prenajímateľ to potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

3' V cene nájomného sú zahmuté aj nrĺklady na zabezpeč,enie nasledovných služieb
pľenajímateľom: osvetlenie a upľatovanie spoločných priestorov, vodné a stočné,
elektrická eneľgia, dodávka tepla.

4' Nájomca sa zavänlje vhrádzať dohodnuté nájomné vždy najneskôr do posledného
kalendámeho dňa príslušného mesiaca, na číslo účtu vedeného vo VÚB ľopol,čany ,a. s.,
číslo účfu sK91 0200 0000 0000 0362 0lg2, vs 02/2019. Platby podľa tejto zmluvy sa
povaŽujú za uhradené dňom ich pripísania na účet pľenajímateľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukol'vek platbou podlä tejto
zmluvy do omeškania, zaviizuje sa zaplatiť zmluvnú pokufu vo ýške 0'05yo zo splatnej
dlžnej sumy za každý deň omeškania. Povinnosť nájomcu platiť zákonné uľoky z
omeškania tým nie je dotknutá. Nájomca sazavťinýe zaplatiť zmluvnú pokufu aj v pľípade,
ak nezavinil porušenie povinno sti.

Čtánok IV
Ukončenĺe nájmu a odstúpenĺe od zmluvy

1. Nájom sa končí uplynutím doby uvedenej v Čkĺnku II ođs. l zmluvy.
2. Pľed uplynutím dojednanej doby sa nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných

striín, písomnou ýpoveďou alebo odsfupením od zmluvy.
3. Na zźl<lade dohody zmluvných stľrín je možné prediziť dobu nájmu o písomne zmluvn;imi

stľanami dohodnuté obdobie za podmienok, ktoré budú dohodnuté dodatkom k tejto
zmluve. Nájomca má pľednostné právo na pľedĺženie doby nájmu.

4. Výpoveďou môžu zmluvné stľany ukončiť nájom podl'a $ 9 zákona č,. 116/1990 Zb. v
znení neskorších predpisov, pľičom sa dohodli, že výpovedná lehota je 2 mesiac e a začina
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení qýpovede dľuhej zmluvnej stľane.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamŽite odstúpiť od zmluvy bez
predchádzajúcęho písomného upozornenia a bęz akýchkolvek ďalších závtnkov voéi
nájomcovi ak:

a) potľebuje pľedmet nájmu pre svoje potľeby,
b) nájomca užívapľedmet nájmu na iný ako dohodnutý účel, alebo
c) nájomca mešká s úhľadou nájomného viac ako 60 dní.
V fýchto prípadoch sa zmluva ruší đňom, keď takýto pĘav vôle pľenajímatęľa bude
doručený nájomcovi.

6. Možnosť odsfupenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strĺín podľa príslušných
ustanovení občianskeho zákonníka nie je Ęýmto člankom dotknutá.

čtánoľv
Pľáva a povinnostĺ zmluvných stľán

1. Prenajímateľ sa zav?izuje:
- odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne uživaĺie a v tomto

stave ho na svoje nrĺklady udržiavať,



_ umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnuťých touto zmluvou
azabezpečit'mu nerušený výkon práv spojených s nájmom,

- zodpovedat'v plnom rozsahu zaptotipožiaľnu ochranu prenajatého priestoru.

2. Prenajímateľ je oprávnený poŽadovat' pľístup do pľenajatých priestorov a vykonať
kontľolu, ěi nájomca lžíva predmet nájmu v súlade s účelom a spôsobom dohodnuĘým v
tejto zmluve.

3. Nájomc a sa zavii,zuje:

' užívať predmet nájmu len na účęl dohodnutý touto zmluvou a len pľe svoje potreby a
takým spôsobom, aby svojou činnosťou nerušil ostaĘých nájomníkov,

' bęz zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potľebu tých opráv aptác,ktoré má
urobiť prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktoľá
nesplnením tejto povinnosti vznikla,

- nlášať obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsďru potebnom na vykonanie opráv,
- vykonať všetky potľebné opatrenia nazabtźnenie vzniku požiaru,ľesp. inej havĺíľie,
- plniť všetky povinnosti vyplývajúce z pľedpisov o ochľane zdravia a bezpečnosti pľi

prźrci, ochľane majetku, hygienických a protip ožianychpľedpisov,
- nevykonávať stavebné úpľavy ani iné podstatné zmeny na predmete nájmu bez

predchádzajúceho súhlasu pľenajímateľa neprenechať predmet nájmu do uŽívania
tľetím osobám bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa riadne a věas
platiť nájomné,

_ udržiavať čistotu v prenajaých a v spoločných pľiestoľoch.

ClánokVI
Závereóné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými shanami.

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zl<toýchkaždá zmluvná stľana obdľží po
jednom vyhotovení.

3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať qýlučne na zźlk|ade písomnej dohody
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

4. Zm|uvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu plne poľozumeli, tato
bola spísaná na základe ich slobodnej .vôle, že jej text je zrozumitelhým vyjadrením ich
slobodne a vážsle pľejavenej vôle, Že zmluvu ĺeuzatlláĺajú v tiesni ani zajednostranne
výhodných podmienok anaznak súhlasu pľipájajú svoje podpisy.

." rii'.Ä-ł -ĺĺ ň a 29 .O4.20 t 9 V Zbehoch, dňa 29.04.2019

Mgľ. Jozef S{an|(ovský, Bł'tD.

starosta

lprenajimateľl

tng./adislav Mellen
podpređseda oZ RADoŠn lrł

lnájomcď


