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Zmluva o nájme nebytových priestorov
ktorú uzavreli:

Prenajímatel':

. ]']' obec - obecný úrad Rúbaň,94L 36 Rúbaň č. 27
ICO:00 309 231
v zastúpení starostkou obce rng. štěpánkou Zacharovou

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

taKo:

Predmet nájmu

čtánok t.
(1) Touto zmluvou prenajímatel'prenecháva za odplatu nájomcovi nebytové

priestory nachádzajúce sa V nehnutel'nostivedenej v katastri nehnutelhostí
v kat. území obce Rúbaň na LV č. 1, na parc. 131/1, súp. č. 148 o ýmere
278 m2. :..

(2) Nehnutel'nosť uvedená v ods. 1je vo vlastnícWe prenajímatel'a v celosti.

Účel nájmu a sp6sob užívania nebytov'ých priestorov

čtánok IL
(1) Nebytové priestory. 5a . nájompgvi 1prenephávajú . na účely: -

................. = Nl4q'al .t!+-<4*s;:|#.Í'p:,A.il$-+ý-
(2) Nájomca É'ffii.[ý"'iěfiiíe priestory užívať hospodárne, šetrne

a udržiavať ich v súlade s hygienichými normami a zvyklosťami. Nájomca
zodpovedá za porušenie povinností vypl'ývajúcich z predpisov v oblasti
životného prostredia, spodných vód, protipožiarnych a bezpečnostných
predpisov a všeobecn e závězných nariadení obce Rúbaň.

Vznik a trvanie nájmu

G)

Nájomné

čIánok tv'
(1) Nájomné za užívanie nebytouých priestorov je 3,32 EUR na hodinu.

Prenajímatel' daň z pridanej hodnoý neuplatňuje.



(2)

'no,

l ltruyLuvycn PIl€StoloV. ' 't '
ooúnýni uaáiil'ň n.uyaony.t, priesttrov sa rozumie najmá upratanie]ie;

článok 1tr.
Prenajímatel' je. oprávnený}ožadovať 

Prrsjup. k nebytoým priestorom počasprevádzkovej dobY nájomcu za účelom kontroiy ei Á+ňiá'ůiiva neuytové priestory
riadnym spósobom. . 

_'!Y llÝv'sv'' t,llgJl\

čtánotc |IIL
(1) Akp1 nájo.m'skončí, nájomca je povinný'vrátiť nebytové priestory v stave,

v akom nebytové priestory prevzal.(2) Povinnosť vrátiť nebytové priestory sa splní po vypra$ní nebytouých'priestorov. 
;

článok tx.
(1) Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu nebytouýchpriestorov a zariadenia v dósledku ich zneužitia, zodpoveoa na:oňJa-áiruškody spósobené oso_bami, |toým'.. umolnil bri.iuň ř.áňň.'v'

príestorom. za náhodu však nezodp.ovedá.(2) Domáhať sa náhrady možno lóh do šiestich mesiacov od vrátenia
nebytouých priestorov, inak nárok zanikne.

nebytových priestorov. I

Záverečné ustanovenia
čtánotcx. i

vyhotovená v 2 rovnopisoéh, z ktoých každá strana obdrží 1

(2) Zmluvné strany r,yhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe vlastnej
slobodnej a vážnej vóle, zmluvu si prečítali, obsahu porozumeli a na znaŘ
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Rúbani dňa .....*ír...l ;l....2 l /l

i ^ry!:s.:aT|?

(1) Zmluva bola
rovnopis.

'ímatéť,, ,'


