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Zmlwa
o náime nebytovích priestorov

uzawetrí v zmysle $ 720 obéianskeho zákonníka v spoiení so zrák. éís. 176/90 zb. v 
^eníneskor!ích predpisov

medzi úöastníkmi dira: 31.03.201 l

l/o be c Ko L T A,94l 33 Kolta, zasfiipenií starostkou obce Idou Kméanovou

IÖo:30898600
bankové spojenie : VÚB Nové záÍDky, ö. úétu: 170627172/0200

akoprenajímatel'ka

2/ Ján Solóánsky
nar.21.09.1968

ó' oP
bÍom Kolta ö.411

akonájomca

PÍedmet
I.

obec Kolta je vlastníökou nehnutel'ností veden:Ích katastom nebnutel'ností pre kat' riz.
obce Kolt8 na 1i5te vlastníctva éíslo _ l vedenej ako nadstavba súp.aís. 247 postave&í na
parc.éis.95 vo vlastnictve obce v celosü.

obec Kolta prenajíma z tejto nebnuternoíi miéstnosti, ktoÍé sú stavebne u!öené
k dohodnutému úéelu nájmu:

- prevádzkové miesbostí s c€lkovou podlahovou plochou 27'50 m2
- vedl'ajSie spoloöné p!íestory s celkovou podlahovou plochou 12,65 m2

II.
Podpísany nájomca Jrárr Soörinsky p r € h la s u j e m , ze nebytové priestory uvedené
v ust.ól.l. tejto zlr uly, si prenajímam .

u.
Úe " 

l

Plenajaté neb}tové pÍiestory prenajímatel prenajíma v,.fluéne za úöelom :

zriadenia posilíovne.



Iv,
N áj o m n é a nIá,klady spojené s níjomrrlm

Dohodnutrá vjíka nájomného za nájmom nebÍovich priestolov je:

a/ za prevádzkové miestnosti 21,50 m2 = 213'90€
b/ za vedlajSie spoloéné priestory |2'65 m2 = t24'50 e
spolu roöné nájomné vo Úske 40'15 m2 = 398'40 €

Nájomné je dohodnuté rcöne vo viske 398,40 € s tym' áe mesaöné dohodnuté
nájomné je 33,20 € .Mesaöné nájomné je splatné za bezni kalendámy mesiac vzdy
k poslednému díu mesiaca.

Podkladom na zaplatenie nájomného je nájorrulá zmluva.
Pri omeSkaní so zaplatením splátky splatného nájomného, zaplatí nájomca úrok

z omeSkania, ktorého uiiku si úöastníci dohodli na 0,05% za kazdy dei omeBkania
poöitaného od nasl€dujúceho día po lehote splatnosti na mesaöné nájoÍuré.

vI.

Nájomca si bude ulrádzaf vsetky fuáklady spojené s Fevádzkou neb}'tového p estoru
z vlastnich prostri€dkoy, .
Prenajad priestor má saÍnostatnÍ plynomel.
Spotreba vody sa bude plepoöítavaf koeficientom.
Spotreba elektriny sa bude merat':
A,/podruZnjm elektomerom
B/ prepoÖtom koeficieÍrtom za spoloöné p estory'

VII.
Nájomca si na vlastné náklady zabezpeöí:
- poistenie zaÍiadenia prenajatého pdestoru.

VIII.

Doba
zmluva sa uzatvára na dobu neuröitú od 01.04.2011

Dohodnüüí rr'povedná doba ja pre oboch úöastníkov jednom€saóná a zaöne plynúl od

1' día mesiaca nasledujúceho po doruöení 1ipovede.
Na základe dodatku uzalTetého k tEto zmluve je moZné dobu nájmu a ostatné

podmienky nájmu dohodnúf aj inak.

rx.
Prenajímatel' möZe tuto zmlu'vlr l'1'povedat' v jednomesaönej vypovedne.j lehote, ak

náj omca:

a,/ uiíva prenajatj priestol v rozpoÍe s touto zmluvou,

b/ ak buáe meSkat' so splamym nájomnim viac ako jeden mesiac,



c/ ak pÍíd€ k hrubému poruöeniu pokoja alebo poliadku nájomcom, prípade osobami

zamestnanymi u nájonrcu a to l'tedy, ak ich na to prenajímatef uZ pÍedt'm písomne

upozomil,
d_/ ak bolo rozhodnuté o zmenách stavby,
e/ ak nájomca bez súhlasu prenajímatel'a dal tento priestol do podnájmu tretej osobe,

f/ ak nájomca vykonal v plenajatom priestole bez predchádzajúceho písomného súhlasu

zmeny.

x.

Nájomca möze túto zmluw \Tpovedaf vjednomesaönej vj'povednej l€hote z tichto

dövodov:
a-l ked' stratí spösobilost' prcvádzkovat' öinnosf, na ktoÍu si prenajat:i p estol prenajal,

b/ ked' sa preámet nájmu stane nespösobilÍm na lykonávanie tejto óinnosti bezjeho

za,tiazarl'ia,
c/ ked' prenajímatef hÍubo porusuje svoje poviÍmosti lTplivajúce zo zákona'

XT
ostatné ujednania

a/ Nájomcaje oprávneni umiestnif na budove stít s oznaöením predmetu podnikania

vyholujúci jeho potreblím, bez toho, aby plenajímatel' za rrmiestnenie tohto oznaöenia

poZadoval nejakú úbradu,^ 
b/ nájomcá sa zaviizuje !)a]zívat' pÍiestory vyluöne na dohodnÜ úöel,

c/ nájomca bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a nemöZe dat'

prcnajati pdestor do podnájmu tetím osobám
d/ nájomca móze \Tkonávat' akékol'vek úpraw plenajatého priestoru ]en

s predchádzajúcim písomnÍm súhlasom prenajímatel'a,
' 

e/ po ukonöení rrrí:jmu nájomca odovzdá prenajaté priestoly v takom stave, ako ich

prevzal, v miere opotebovania primelanej úöelu, doby nájmu'

f/ obec Ko]ta udelila súhlas s prevádzkovaním tejlo zivÍlosti v zmysle ust' s 3 ods. 2

zék.éís.116/90 Zb. y znení neskorsích predpisov,
g/ prenajímatetje oprávnenÍ poziadat'o vstup do plenajalich prieslorov za úóelom

kontroly plnenia tejro nájomnej zmluq.
b/ Fenajímatel' poistí celú budo'v'r-r proti iiveln]fm pohromám,

i/ nájomca si na vlastné nríklady poistí zariadenie Fenajatého p estoÍu' prípadne iné

ním umiestnené zariadenia,
j/ v neupravenlch va'ahoch sa úöastníci riadia ust. obóianskeho zlíkorrrríka, zák'öís-

l|6190 Zb. v mertí rcskor!ích predpisov.

V Kolte día 31.03'201l


