
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ktorú uzavreli:

Prenajímatel':

o-bec - obecný úrad Rúba ň, g4L 36 Rúbaň č. 27
ICO: 00 309 231
v zastúpení starostkou obce rng. štěpánkou Zacharovou

a

Ilájomca: . Slowntký polovnldry zváz......í........?ollovtloazQnuENtE............ :....
941 36 RUBAŇ

podl'a 5 663 a nasl. občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 zb. o nájme
a podnájme nebytoých priestorov

takto:
' Predmet nájmu

čtáno* t.
(1) Touto zmtuvou prenajímatel'prenecháva za odplatu nájomcovi nebytové

priestory nachádzajúce sa V nehnutel'nosti vedenej v katastri nehnutelhostí
v kat. územíobce Rúbaň na LV č. 1, na parc. L3L|L, súp. č. 148 o rnýmere
278 m2.

(2) Nehnutelnoď uvedená v ods. 1 je vo vlastníctve prenajímatel'a v celosti.

Účel nájmu a spósob užívania nebytových priestorov
čIánok fi, .

(1) Nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na

účely:
(2) Nájomca je povinný nebytové priestory užívať hospodárne, šetrne

a udÉiavať ich v súlade s hygieniclcými normami a zvyklosťami. Nájomca
zodpovedá za porušenie povinností vypl'ivajúcich z predpisov v oblasti
životného prostredia, spodných vód, protipožiarnych a bezpečnostných
predplsov a všeobecne závázných nariadení obce Rúbaň.

Vznik a truanie nájmu

čtánoklfi,
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(1) Nájom sa

,k

čaš:

Nájomné' 
čtánok tv.

(1) Nájomné za užívanie nebytorných priestorov je
Prenajímatel' daň z pridanej hodnoty neuplatňuje.

EUR na hodinu.



(2) Nájomné je splatné pri podpísanítejto zmluvy.

Práva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
čTánok u.

_ Prenajímatel' je povinný odovzdať nebytové priestory nájomcovi v stave
spósobilom na obvyklé uŽívanie. Nájomca je povinný nebytové prióstory udržiavať
v takomto stave.

čtánok ut
(1) Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním

nebytouých priestorov.
(2) obvyklým udžiavaním nebytoých priestorov sa rozumie najmá upratanie

nebytových priestorov.

čtánok wt.
Prenajímatel' je oprávnený požadovať prístup k nebytovým priestorom počas

prevádzkov9j dobv nájomcu za účelom kontroly či nájomca užÍva nebytové priestory
riadnym spósobom.

. čtánok VIIL
(1) Ak sa nájom skončí, hájomca je povinný vrátiť nebytové priestory V stave,

v akom nebytové priestory prevzal.
(2) Povinnosť vrátiť nebytové priestory sa splní po vyprataní nebytoých

priestorov.

čtánok tx.
(1) Ak došlo. k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu nebytoých

priestorov'ia zariadenia v dósledku ich zneužitia, zodpovedá nájomca aj za
škody spósobené osobami, Koým umožnil prístup k nebytwým
priestorom, za náhodu však nezodpovedá.

(2) Domáhať sa náhrady možno len do šiestich mesiacov od vrátenia
nebytových priestorov, inak nárok zanikne.

Záverečné ustanovenia

čtánokx.
(1) Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z Koých každá strana obdrží 1

rovnopis.
(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzaWorili na základe vlastnej

slobodnej a vážnej vóle, zmluvu si prečítali, obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Slowngký poÍorÍllc*y zváz
.oťou{lcKE zDRtžgxr

94í 36 RuBAŇ


