
ZI{LUVA
o náime nebytovÝch rrriestorov

uzavretáv zrnysle ust. $ ]2O oběianskelro zákorrníka v spojení so zák. čís. 116190 Zb.

v znení rreskorších predpisov
rnedzi účastníkmi dňa:

1/ Obec KOLTA, 941 33 Kolta,
zastupená starostkou obce Idou Krnčanovou

tČo: ;osqgooo
barrkové spojerrie : 17 0627 17 21 0200

ako prenajímatel'ka

a

2lLenka Ruženská, byom Jasová 367 r

povolenie k vykonávarriu Živnostinazáklad,e Živnostenského listu vydanéhoobvodrrým

úradorn Nor'é Zánky pod číslonr obU-NZ-o ZP -B l 20 I I l 0287 8 -2,

číslo Žívrrostenskélro regi stra 44O -3 O 1 65. vyd.aného dňa O 4 .0 5'20 1' I

tČo: +o 183 795

ako nájomca

Predmet
I.

obec Kolta je vlastníčkou nelrnutel'ností vedenýclr katastrom nehnutel'ností pre kat' obce

Kolta na liste vlastníctva číslo _ 1 vedenej ako nadstavba súp. čís.247 postavená na parc.

číslo 95 vo vlastníctve obce v celosti.

obec Kolta prenajíma ztejto nehnutefnosti miestnosti, ktoré sú stavebne určené

k dllrodobému účelu nájmu:
- pteváďzkové rniestnosti s celkovou podlahovou plocirou 18'33 m2 s r'1'bar ením '

plynove kachle na kúrenie v počte i ks, podiel ZpfíStupovej chodb}' do budorr"

moŽnost'pouŽívania spoločných sociálných zariád,eni pte zákazníkol' 5']5 nť spolu

v podlahovej ploche 23,58 m2.

il.

PodpísanýnájomcaLenkaRužerrská p reh la s u j e m'Ženeb1tor'é prieston

uvedené r,ust. čl. I. tejto zmluvy, si prenajímam.



III.

Úeet

- prenajaté nebytové priestory prenajímatef prenajíma výlučne za účelom vykonávarria
Živnosti _ zriadeníe masáŽneho salónu.

IV.

N áj o m n é rráklady spojené snájmom

Dolrodnutá výška ročného nájomnélro zanájom rreb1'tových priestorov je
l0 €/ l m2l ročnel
al zaptevádzkové miestnosti 18.33 m2 - 183'30 €
bl zavedl'ajšie miestnostt 5,25 m2 - 52'50 €
spolu ročné nájomné vo výške 235'80 €

V.

Nájornné je dohodrruté ročne vo výške 289,44 € s tým, Že mesačné dohodnuté nájomné
ie 19'65 €. Dolrodnuté mesačné nájornné bude splatné zabežný kalerrdárny mesiac vŽdy
k posledrrému dňu mesiaca nazáklade nájomnej zmlur'y'

Pri omeškaní so zaplatenínr splátky splatného nájomrrého , zapIatinájornca úrok
z omeškania. ktorého výšku si účastníci dohodli rra 0,05% zakaždý deň omeškania.

vt.
\áklad1 spojené s prer,ádzkou masáŽneho salónu znášanájomca-

\á-iomca si bude uhrádzat'všetky náklady spojené s prevádzkou nebytového priestoru, z
r lastní ch prostriedkor'.

Prenajatý priestor má samostatný plynorrrer.
Spotreba vody sa bude prepočítavat' koeficientom

Spotreby elektriny sa bude merať
ď podruŽným elektromerom
b/ prepočtom - koeficientom za spoločné priestory

Nájomca bude uhrádzať štvďročne zálohu za náklady spojené s prevádzkou
nebytového priestoru.

VII.

Nájomca si na vlastné náklady zabezpečí:
- poistenie zariadeniaprenajatého priestoru.



VIII.

Za odpad nájomca bude platit'Sumu miestnelro poplatku podl'a všeobecne závázného
nariadenia obce o rniestnych poplatkoclr započeÍ zamestrrancov, pri činnosti ktorých vzniká
odpad.

Doba

x.
Zmluva sauzatvára na dobu neurčitú od 01.06.20i 1.

Dohodnutá výpovedná doba je pre oboch účastníkov jednomesačná a začne plynút' od 1.

dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede'
Na základe dodatku uzatvoreného k tejto zmluve, je moŽné dobu nájmu a ostatné

podmienky nájmu dolrodnút' aj irrak'

X.

Prenajímatelo mÓŽe túto zrnluvu vypovedat' v jednomesačnej výpovednej lehote' ak
nájomca:
ď užíva prerrajatý priestor v rozpole s touto zmluvou,
b/ ak bude rneškať so splatrrým nájomrrým viac ako jeden mesiac,
c/ ak príde k hrubému porušeniu pokoja alebo poriadku nájomconr, prípade osobami
zamestnanými u nájorncu a to vtedy, ak ich na to prenajímatel'už predtým písomne upozornil,
d/ ak bolo rozhodnuté o zmenách stavby,
e/ ak nájomcabez súhlasu prenajímateťa daltento priestor do podnájmu tretej osobe,
f/ ak nájomca vykonal v prenajatom priestore bez predchádzajúceho písomného súhlasu
zÍneny.

x.

Nájomca móŽe túto zmluvu vypovedat' v jednomesačnej r,ýpovednej lehote z týchto
dóvodov:
ď keď stratí spÓsobilosť prevádzkovat'činnost', na ktorú si prerrajatý priestor prenajal,
b/ keď sa predmet nájmu stane nespósobilým na vykonár,anie tejto činnosti bez jeho
zavinenia.
c/ ked'prenajímateť Lu'ubo porušuje svoje povinnosti r1'pljl'ajúce zo zákona.

ostatné ujednania

XII.



ď rrájomca je oprávnený trmiestnit'na budove štít s označenínr predmetu podnikania
l'ylrovujúcijeho potrebám,bez toho' aby prenajírr-ratel'za unriestnenie tohto označenia
poŽadoval rrejakú úhradu.
b/ nájornca sa zavázuje využivat' priestory výlučrre na dohodnutý účel.
c/ nájonrca bez predchádzajúceho písomného súhlasu prerrajímatela nemóže dat' prenajatý
priestor do prenájmu tretím osobárrr.
d/ nájomca móŽe vykonať akékol'vek úpravy prenajatého priestoru lerr s predchádzajúcim
písomnýnr súhlasom prenaj ímatel'a.
e/ po ukončení rrájmu nájomca odovzdá prerrajaté plíestor1, v takonr Stave' ako ich prevzal,
v nriere opotrebovania primeranej účelu, doby nájmu'
f/ prerrajímatel' je oprávnený požiadat'o vstup do prenajatých priestoToý Za účelom kontroly
plrrerria tejto nájomnej zmluvy.
g/ prenajírnatel'poistí celú budovu proti Živelným pohr'omám.

lr/ nájomca si na vlastné náklady poistí zariadenie prenajatého priestoru, prípade irré ním
um i e stnené zariadenia.
ch/ v neupravených vzt'alroch sa účastrríci riadia ust. občianskeho zákonníka, zák.čís ll6190
Zb. v znení neskorších predpisov.

V Kolte dňa : 06.05.2011

..'.,..'...prenaj íniatel'


