NÁJOMNÁ

ZMLUVA

o prenájme
pozemkov
a nebytových
priestorov
lWIvretáYzm~lezák"""e.o4O/19&tObčianskyril<.onnikyzneoineskoriich~azákoNč..II611990
Zbo",p.e.pxtr.ájme~priestom\lYmen!neslmttldlpredc>is(:N

PrenaJímaler:

Obec Kúty
Nám, Radlinského 981. 90801 Kúty
ICO: OO 309672
OIC: 2021049459
zast.: Ing. BraníslavV<livra. starosta obce
bankovéspojenie:V~becn<liUverov<libanka.a.s
t.ú.:172418210200
(d"alejlen.prenajlmatel")

Nájomca:

Branislav Graulik Autcseevis
Lachmannova376,90843C<liry
ICO:44373350
.
reg.:OlP-lf2008102398-3.t.24O-18920
(d"alejlen.n<lijomca1

Zmluvné strany sa dohodli na uzavreli niijomr.ej
priestorov za nasledovných podmenok:

zmlllY)' o prenájme

pozemkov

a nebytových

I.
Predmetunluvy
l.

Prenajlmatet je výlutným vlastnikom polemku zapisaného na liste vlasInIctva
katastrálne územe Kúty-parc.
t. 726119,zastavanéplochyan;~dvoriaovýmefe

t. 2092
1772

m2.
nebytových poestcrov na Skalskej ulici - garáži s. t.
na listevlaslnlctvat.2092,katastrálneúz
emieKúty.

2

Prenajlmater je výlutným vlastnikom
1392 na parc. t. 7261/8,zapísaných

3

Prenajímaterprenechávan<lijomcovidoutivaniatasfpozemkuparc.t.7261I9oVÝrnefe
500m2podrasituatnéhonákresu.ktorjjeprilotlout.ltejlozmlllY)'(dalejlen
.pozemok·)

4

Prenajlmaterprenechiivan<lijomcovidoutJvaniatasťnebytovýchpriestorov-gará.!ís.t
1392 na parc.č. 7261/8 s celkovou výmerou podlahovej plochy 120m2
.nebytovépliestory").

5.

Zmluvné strany sa dohod~, že prenajímater prenajima niijomcovi nebytové priestory na
útely prevádzkovania živnosti.údr:tba
motorovvch vozidiel bez zásahu do motorickej
tastivozidla'

6

Nájomca pozemok a nebytové pliestory preberá do svojho ufivania a zaväzuje sa uflvať
ich len na dohodnutý úteI. riadne a včas platit'dohodnulé
niijomné podfa ti. II tejto
zmluvyaplniťsid"al!iepovinnosti,klorémuvyplývajúztejlovnluvyazdaltfch
všeobecneZáY3lnýchprávnychpredpisoy

(d"alejlen

II.
Nájomné
1

Zmll/llné strany sl dohodli najomné za prenájom pozemku vo ~ke
0.50 EUR (slovom
l)afdesiat centov) ZiI meter Stvorcový pozemku rotrle. ti· 83.33 EUR (slovom
osemdesiattri euro. tridsallri centov) za celu dohodnutú doW nájmu il Aajomné la
preolijom nebytových priestorov vo 'lýtke 18,25 EUR (slovom osemnást euro.
dvadsaťpäť centov) za meterttvorcovY
prenajatej podlahovej plochy ročfle,lj. 130,-EUR
(sklvom sedemstotridsať euro) za celú dohodnutú dobu najmu

2.

Nájomca sa zaväzuje
(slovom dveslolrieuro,

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradl nájomné v ectcvcsu do poI!;ladne
prenajímatela alebo na ceet prenajimatela uvedenyv záhlavl tejto zmluvy. II crceoe
bezhotovostného
prevodu peflatnych prostriedkov sa nájomné pova2:ujeza uhradené
momentom priplsania finanfnydl
prostriedkov na účetprenajlmatela

uhrádlilť dohodnuté nlIjomné mesačne vo výtke 203.33 EUR
tridsaľtri cenlov) vždy do 15.dl'ia prlsluWhomaesiaca.

4.

Vprlpadezmeny~becnetilyälnét1onariadefliaobceKutyouhradachzaslužby
poskytované obcou dôjde k zmene výtky nájomnéhojednostTanne
aj bez ečreesu
nájomcu tak. že nájomné za m2 podlijhovej plochy prenajaijch nebytových priestorO\l
bude vo 'lýi)(e hornej sadzby nájomného ceerene
všeobecne závaznym nariaden Im. K
zmene'lýi)(ynájomnéhodójdekudl'luubnnostrieobecnezáväznéhonariadenia.O
zmene 'lýi)(y nájomného bude prenajlmatel' nájomcu plsomne infoonovať; v oznámeni
weee aj tennln splatnosti na'lýteného nájomného. Táto zmena zmluVT!'Í'ch podmienok
nepodHehapovinnostiuzavrieťdodatokktejtozmluve.

5

Prenajlmatel sa zavltzujeposky\O\lat'
nájomcovi služby spojené s utlvanym nebyto'lých
priestol'O\lv rozsahu dodávky eleldrickej energie. Nfljomcasauvázujeuhradit'
prenajlmatelovinflkladyzaelektric:kúenergiupodlazistenejskutočnejspotreby,atona
zflklade faktúry vystavenej prenajimatel'om bezodldadne po skDnČenl dohodnutej doby
nájmu.

l.

Prenajlmater a nájomca sa dohodW, že táto zmlwa sa uzatvára na dobu určitú - do
31.12.2011. Zmlwné strany si pred uplynutím dohodnutej doby nájmu mOžu dohodniif
daläie trvanie nájomnéhovzfahu
fOmlOU dodatku k tejto zm'uve.

2

Zmluvnývzl'ahzaniká
uplynutímtasu,
na ktory bol dojednany,
crscrnrce dohodou zmlwnych strlJn pred uplynutlm dohodnl.llej doby nfljmu,
c. plsomrlOU výpoveďou prenajlmatela pred uplynutím dohodnutej doby nájmu
z cčvcdov uvedenych v bode 3 tohto článku zmluvy, pričom výpoveď nadobudne
účinnos! posledným dl'lom mesiaca. v ktorom bola 'lýpoveď dOr1.IČern\nájomcovi
na adresu, ktorá je weoena v tejto zmluve, ato aj v pnpade,ak si adresát
zásielku vodbemej lehote neprevzal alebo sa o nej nedozvedel.
d, písomnou výpoveďou nfljomcu pred uplynutim dohodnutej doby nájmu z dÓ'lOdov
uvedenych v bode 4 tohto tlánku zmluvy, pričom výpoveď nadobudne účinnosf
posledným dňom mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená prenajimaterOlli na
adresu,~orájeuvedenávtejtozmluve

at

m.
Dobatrvanianäjmuadníknjjmu

3

Prenajlmater môže tutc zml\MJ plsomne vypovedať, ak
a najomca užíva pozemok alebo nebytové priestory v rozpore s touto zmlUllOll.
b najomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením dohodnutého
nájomného.
c najcmce alebo osoby, ktoré s nim užlvajú pozemok alebo nebytové priestOfY,
napriek pisomnému upozomeniu hrubo poru!lujú pokoj alebo poriadok,
d näjcmca prenechá pozemok alebo nebytové priestory do podnajmu bez súhlasu
prenajlmalela.

4.

Nájomca mOže Wto zmluvu plsomne vypovedaf. ak
strati sp6s0bilosťprevädzkovaftinnosť,
na k\Of'ú si nebytové priestory najal,
pozemok alebo nebytové priestory sa stanú bezZllvinenia
näjomcu nespOsobilé
na dohovorené utivanie.
c. prenajlmatel hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúcemu
zo zmluvy,
d. nesúhlasl so zmenou výšky najomného pocra čl. II. bod 4.

5.

Ni!jomca je povinný bez zbytočného odkladu po skončeni nájmu ooovzdat pozemok a
nebytové prieslory vstave, v akom ich prevzal,sprihliadnutim
na obvyklé opotrebenie

1.

Nájomca na základe obhliadky na mieste samom vyhlasuje. že prenajlmatel
mu
prenecháva pozemok a nebytové priestory v stave spOsoblom na dohodnuté u:tIvanie.

2.

Prenajimaterje
poIIinný po celý bis trvania nájmu udrfiavafpozemok
priestory na svoje náklady v stave sp6s0bilom na dohodnuté užlvanie

3

Nájomca je povinný uhrádzafostatné
náklady spojené s obvyklou prevádzkoo
nebytovych priestorov. s výnimkou nákladov uvedených v čl. lI,bod5tejtozmluvy.
priamoprislu!>némudodávateroviauhrádl.afnákladynaúdlŽbuprenajatýchnebytollých
priestorov.

4

Nájomca sa zavazuje

5

Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu OV\ámil'prenajlmaterovi
potrebu opráv.
ktoré má prenajlmatel na nebytových priestoroch urobil'. a umožniť vykonanie týchto i
iných nevyhnutnýchopráo,r, inak nájomca zodpovedá za !lkodu. ktorá nesplnenlmtejto
jeho povinnosti nnilda

6.

Néjcmca nie je oprávnený dať pozemok ani nebytové priestory do podnájmu
predchádlajúcehoplsomnéhosúhlasuprenajlmatef.

bez

7

Nájomca je poIIinný na vlastné náldady zabezpečit'
dodrfiavaniepožiamo-bezpečnoslnýd1predpisolr.

priestoroch

l.

Táto zmluva nadobúda platnosť dflom podpisu oboma zmlUllflými
dl'iomnasledujúcimpodnizverejnenia.

2.

ZmluvasavyhotOllujevodllOChrOllnopisoch,pričomkatdázozmIUllflýd1slránobdrflpo
jednomvyt1otovenl

Osobitné

• IV.
ustanoveni.

a nebytové

preoajaté nebytOllé priestory na vlastné náklady poistil'.

v prenajatých

nebytovych

v.
Záveretnéustanovenla
stranami

a účinnosť

3

Akékofvek zmeny a dodalXy k tejto zmluve sú platné len v plsomnom vyhotoveni a so
súhlasom oboch zmluvnych suán, s v)'nimkou zmeny ~ky
néjomnéhO pccra Ctil, bod 4
tejlozmluvy

4.

Zmluvnéstranyvyhlasujú,.tezmluvuuzavrelislobodne.vätne,niev~esni.ani18
nápadne nevýhodnych podmienok, zmluvu si riadne preďtali a jej obsahu poro:lumeli.
znak toho ju podpisujú

na

V Kútoch. 3\.08.2011

Prenajlmatel'

Néjomca:

Branislavr-- 'IAuIoSIfYis

~d,908~Ciry
lto.

.

"'I3607~

~ .• s.oO·l~O

