
Nájomná, zm|uva

uzatvoreĺâ podľa l 663 a nasl. občianskeho zĺíkonníka v spojení so zák. č,. 11611990 Zb. v
znení neskorších predpisov a v spojení so zfü. č,. 278llg93 Z. z. o správe majetku štátu v
znęni neskorších predpisov.

Prenajímatel': ZŠ s VJM F. Rakócziho II.,V. Palkovicha 3, 94603 Kolĺíľovo
Právna forma: rozpoětovâ otganlzâcia
Ztiaďovateľ: Mesto Kolaľvo (vlastník)
Šlţ,*' zźstupca: PaedDr. Judit Bagita, riaditeľka (správca majetku Mesta Koliĺľovo)ICO: 37861174
DIČ: 2021627663
Bankové spojenie: Dexia Banka a. s. Komiírno

Nájomca: Ildikó Nagyová, r. č. 66581616570
Síđlo: Kolĺáľovo, orechová č.75
obchodné meno: Ildikó Nagyová
lČo: ąotzosot
DIČ: 6658 Ţ616570

I.
Pľedmet a účel zmluvy

Premetom prenájmu je nebytový priestor, vo veľkostí 25 fiŕ, nachâdzajici sa v budove ZŠ
s VJM F. Rĺĺkócziho II. s VJM _ ul. V. Palkovicha 3, Kolĺárovo,pnzemie- miestnosť č,.4.
Prenajímateľ sa zavâzuje pľenechať za odplatu do užívania stavebnú nehnuteľnosť, ktoĘ je
správcom a na ktorej sa predmet pľenájmu nachádza. Nehnutelhosť sa ĺachâdzarru po'"-k,
parc. číslo Ţ397/4. Vlastníkom nehnutel'nosti je Mesto Kolĺĺľovo' v Zmysle LV 8. ßsgl,
zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Komárno.
Učelom nájmu je užívanie nebyového priestoru za úěelom prevádzkovania školského bufetu
za účelom predávania desiat a občerstvenia pre žiakov a zamestnancov ZŠ počas
vyuěovacieho procesu v čase od 7,00 hod. do 12'00 hod.

il.
Doba nájmu

Zmluva sa uzatvźlra na dobu urěitu od 01. 0I. 2016 do 3 1 . 12. 2oI7 .

ilI.
Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia

ZaprenajatÝ priestor o výmere 25 m2 bola určená ţška nájomného: 400,_ € ľočne, ěo zahÍňa
nájomné + režijné výdavky.
Nájomnó je rozdelené na 10 mesačných splátok po 40,_ €, /počas školského roka/ ktoré
sr'i splatné vždy do 15-tého v mesiaci.
Nájomné a úhľadu za služby bude nájomca ullrádzať v hotovosti do pokladne ZŠ vo výške
40,- € mesačne.



V prípade oneskorenej platby je nájomca povinný zaplatiť wokzomeškania vo výške 0,06 yo
zakažđý deň omeškania.

IV.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ a nájomca sa zavázujú k vzĄomnej súčinnosti počas celej doby nájmu pri
ľiešení náj omného vď ahu.

2. Nájomca nemôŽe zmeliť dohodnutý účel uŽívaniabezpísomného súhlasu prenajímateľa.
V prípade, že tak urobí bez súhlasu, pľenajímateľ je oprávnený pľenájo- ôku-Žit"
vypovedať.

3. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za protipožiarnu ochĺanu zariađenia umiestneného
ĺa prenajatom priestore a priebežne bude vykonávať potrebné opatrenia na zabrtnenie
vzniku požiaru, resp. inej havrĺľie.

4. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za hygienu zaiadeĺiaumiestneného na pľenajatom
priestoľe a priebežne bude vykonávať potrebné opatrenia na zabtánenie šíreniu
nźkazliých chorôb.

5. Nájomca je povinný dodržiavať všetĘ právne predpisy súvisiace s prevádzkovaním
školského bufetu.

6. Nájomca je povinný robiť také opatľenia, aby na budove v ktorej sa predmet nájmu
nachâdza nevznikli zbyoćné škody havĺáľiami, pracovnou nedbalosťou a pod. Takto
spôsobené škody hľadí nájomca prenajímateľovi v plnom rozsahu.

7. Nájomca v plnom rozsahu zođpovedá za protipožiarnu ochľaĺru zariađenia umiestneného
na prenajatom pľiestore a priebežne bude r,ykonávať potrebné opatrenia ĺa zabránenie
vzniku požiaľu, resp. inej havĺĺľie.

8. Prenajímateľ za prípadné poškodenie zariadenia v prenajatom priestore nezodpoveđâ. l
napr. kľáde ž vlémaním' po ško den ie užív ateľ mi l

9. Ak dôjde v pľiebehu nájmu, alebo pri ukoněení nájmu k zisteniu, že došlo k poškodeniu,
alebo nadmernému opotľebeniu prenajatého priestoru, zodpoved á nźĄomca zi tieto škody
a je povinný poškodenie odstrániť' resp. uhľadiť prenajímateľovi vzniknutú škodu.

10. Nájomca je povinný do 30 min. od vyrozrrmenia prenajímateľom o vzniku havĺírie v
objekte umoŽniť pľenajímateľovi prístup k rozvodom elektriny, vody a pod.

ll.Nájomca nie je opľávneĺý dať do prenájmu prenajatý nebyový piiestor. V prípade
porušenia je pľenajímateľ opľávnený nájomnú zmluvu ihneď zrušiť.

12.Nájomca počas celého nájmu nemá nárok ĺa zľavu nájomného. V prípade, Že dôjde k
zmene cien elektrickej energie, vody, plynu' je prenajímateľ oprávnený upľaviť ţšku
úhrad zaslužby.

13. Nájomca je povinný kedykoľvek umoŽniť prenajímateľovi kontrolu predmetu zmluvy či s
nim nakladá a využíva tak, ako to bolo v zmluve dojeđnané. V pľípade porušenia zo
stľany nájomcu' alebo znemožneĺia kontroly, je prenajímateľ oprávnený 

'-lur.o o nájme
okamžite zrušiť.

14. Akékoľvek opravy účelovej povahy a nráklady spojené s obvyklým udržiavaním pľiestorov
hľadí nájomca.

15. Nájomca nemôže bez súhlasu prenajímateľa pľevádzať v predmete zmluvy žiadne
stavebné úpravy, alebo zmeîy.

16. Nájomca sa zaväłzuje zabezbečiť upľatovanie prenajatých priestorov a odvoz odpadu na
vlastné nĺĺklađy.



V.
Skončenie nájmu

Nájom sa skončí:
1. Uplynutím času' na ktoľý bol dojednaný v čl. II. tejto zmluvy.
2. Dohodou obidvoch strán.
3' Prenajímateľ a nájomca môžu vypovedať nájom len z dôvodov taxatívnej vypočítaných v

$ 9 z8k. 4' 116/90 Zb. v zneníneskorších predpisov.
4. Výpovedná lehota je 3 mesačná a zaěínaplynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúcom po

doručení výpovede.

vr.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto
zmluve len písomne po vzájomnej dohode.

2. Zmluvné strany sú povinné po nadobudnutí platnosti noých všeobecne zźxazných
pnĺvnych predpisov / ekonomických, právnych, cenových l zosuladit' obsah tejto zmlurţ s
nimi do 30 dní odo dňa ich účinnosti.

3. Pokiaľ táúo zmluva neustanovuje inak, platia pľe nájomný pomer ustanovenia v zmysle
zttkona č,. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov' zak. č:. 40/64 Zb. v zneníneskorších
predpisov azék. č,.278/93 Z. z. v zneníneskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvoľili nu rźktud" ich slobodnei vôle, zmluva
nebola uzatvorcná v tiesni, zmluvu si preěítali, jej obsah rozumejú a ĺă znak súhlasu
podpisujú. Zmluvnávoľnosť nie je obmedzená.

5. Táto zmluva je r,yhotovená v 4 qitlačkoch, zktoých 2 sú určené pre pľenajímateľa,2 pre
nájomcu.

V Kolárove dňa: 2Ż. 12.2015
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