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Zm|uva o nájme nebytových priestoroy

Prenajímatel':
obec Rúbari, so sídlom Rúbaň č,.27,94l
Štep,ínkou Zacharovou, IČo 003 0923 1

36 Rúbaň' v zastúpení starostkou obce, Ing.

Nájomca:
Mariánom Feketem, ouuriit č,.277 ,IČo 46228080, miesto podnikania: Dubník č. 2

podťa $ 663 a nasl..občianskeho zíkonníka a zákona č,. tl6llg93Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov \.. ;

\_
\__

Ó.i_- \
Predmet nájmu

l. Prenajímateť ako ýlučný vlastník budovy - kultúmeho domu súp. číslo l48,
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 13l/1 v katastrálnom území obce Rúbaň,
vedená rta liste vlastníctva číslo l prenecháva nájomcovi na užívanie nebytové
priestory: siílu a vedťajšiu chodbu s toďetami o výmere 278 m2.

Dni prenájmu:
Pondelok:
Piatok:

19.00h-20.00h
19.00h-20.00h

- 
čt.n

Účel nájmu a spósob užÍvania nebytových priestorov

t. Nájomca je oprávnený predmet nájmu uvedený v Čt. I tejto zmluvy uŽivať na
prevádzkovanie športového a relaxačného cvičenia ZUMBA v súlade s predloženým
certifikátom.

2. Nájomca je povinný nebytové priestory vživať hospodrírne, šetrne a udržiavať ich
v súlade s hygienickými normami a zvyklosťami. Nájomca zodpovedá za porušenia
povinností vyplývajúcich z predpisov v oblasti ávotného prostredia, spodných vÓd,

protipožiarnych a bezpečnostných predpisov a všeobecne zÁv'azných nariadení obce
Rúbaň.

čl nI
Výška nájomného

t. Za úivanie nebytových priestorov uvedeného v Čl. I tejto zmluvy nájomca sa

zaváanje platiť prenajímatel]ovi nájomné v zmysle uznesenia obecného zastupiteťstva

č,.97 z.o dňa 1l.ll.20ll, ato:
_ vo vykurovacom období v sume 10 EUR za lhodinu prenájmu

- v nevykurovacom období v sume 3,32 EUR za lhodinu prenájmu



Čt. rv
Splatnost' nájomného a spósob jeho platenia

Nájomné sa bude platiť zakažný kalendrámy mesiac, a to najneskÓr do l5. dňa po
uplynutí kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladnice obecného uradu.

cl. v
Doba nájmu

Nájom nebytových prŤcqtorov sa u44tviára na dobu neurčitú.
Nájom móže vypovedať ]ktorakoťvek zmluvná strana ajbezuvedenia dóvodov.__\___

'-.--...
Čt. vi

ostatné ujednanň

l. Prenajímateť je povinný odovzdať nebytové priestory nájomcovi v stave spósobilom
na obvyklé uŽívanie. Nájomca je povinný nebytové priestory udrŽiavať v takomto

stave. .

Nájomca sazav'áanje využívať priestory výlučne na dohudnutý účel.
Ak sa nájom skončí, nájomca je povinný vrátit' nebytové priestory v stave, v akom
nebytové priestory prevzal.
Ak došlo k poškodeniu alebo nadmemému opotrebeniu nebytoqých priestorov

azariadenia v dÓsledku ich zneuátia, zodpovedá nájomca aj za škody spÓsobené

osobami, ktoým umoŽnil prístup k nebytovým priestorom, za nríhradu však
nezodpovedá..
Domáhať sa nráhrady moŽro len do
priestorov, inak narok zanikne.
Nájomca bez predchádzajúceho súhlasu
do podnájmu tretím osobám.

čt. vll
Závereěné ustanovenia

Zmluvabola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktoýchkaždástrana obdrží l rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu uzatvorili nazik|ade v|astnej slobodnej aváĚnej

vÓle, zmluvu si prečítali, obsahu porozumeli ana z.nak súhlasu je vlastrroručne

podpísali.
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prenajímateťa nemÓŽe dať prenajatý priestor
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