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Zmluva o nájme nebytových pľiestorov
uzatvoľená podľa zókonq č. 1 16/1990 Zb. o nájme a podnĘme nebytoých priestorov a
podl'a ust. $ 663 a nąsl. občianskeho zákonníkąv platl,om znení (ďalej aj ,,zmlwa")

medzi zmluvnými stľanami (ďalej aj ,,zmluvné strany"):

Pľenajímatel': Obec Vígl'aš
so sídlom Zvolenská l,962 02 Vígl'aš
IČo:00320382
V zastupení správcom:
Záil<ladná škola Jána Drdoša
so sídlom Vígľaš ć.436'96202 Vígl'aš
lČo: lzt:llzl
zastupcná PaedDr. Dagmaľ Budincovou, ľiaditeľkou školy
bankové spojenie: 0200
IBAN: SK22 0200 0000 0019 6333 7'75t

Nájomca: Základná umeleckĺĺ škola
so sídlom SNP 331i 112,962 23 očová
lČo: :ĺ 888 927
zastúpená PaedDľ' Annou Pętľíkovou Bambúchovou, riaditeľkou školy
e-mail : zusocova@gmail.com

takto:

ČHnoľ 1
Všeobecné ustanovenia

1. Prenajímateľ Obec Vígľaš ktoľá je, okĺem iného, výlučným vlastníkom stavby, v zastupení
štatutaľnym zástupcom, ktoý má budovy v správe _ uěebne záHadnej školy so súpisn;ým

č,.436 póstavenyđh na pozemku - paľcel'y 
'"gńt.u 

"C" paÍc. č. 836, ako aj ŠKD zakhdnej
školy so sripisným č. 436 postavenej na pozemku _ parcely "C" parc. ě. 839,

ĺachádzaj'Úcich sa v katastřálnom území Vígľaš, obci Vígľaš, okĺese Detva, zapísaných na
LV ě. 543 (ďalej spolu len,,Budovď').

2. Pľenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi do nájmu na neurčitú dobu pľedmet

nájmu, aby ho nájomca užival na úěel uvedený v zmluve a nájomca sa zavžizuje platiť zato
pľenajímatel'ovi odplafu (nájomné) vrátanc služieb (spotreby eneľgií) _ voda, elektľina,
Ĺuľ"''ie. Pľedmet nájmu je pľesne vymedzený v Čl,ĺnku 2 zm\uvy.

Clánok 2

. Pređmet nájmu

l. Prenajímateľ prenec}ľĺva nájomcovi do nájmu časť Budovy - nebýové pľiestory, a to:

Budova I. sfupňa, 1 trieda (tľieda hudobnej výchovy) na poschodi, označenáć. tŻ,

Budova ŠJ, samostatné priestory naprizemí označené č' 6, pozostávajúce z 4 trieđ.

Spoloěné priestory (prístupové chodby k uvedeným tľiedam a toalety)'
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ČHnoks
ÚčeluŽívania

1. Nájomca sa zavazuje, že buđe predmet nájmu uŽivať výluěne na vykonávanie hlavnej

činnosti, a to zaúčelom umeleckého vzdelávania'

Článok 4
Doba nájmu

t. Pľedmet nájmy pľenajímateľ prenajíma nájomcovi na dobu neurčitú' poěnúc dňom

01.07.2019.
Ż. Prenajímďeľ je oprávnený vyržívat' pľedmet nájmu na účel v tejto zmluve vymedzený

v praóovné od 12.00_19.00 hod a v pľípade potreby poěas víkendov podl'a individuálneho

dohovoru.

ČHnok 5
Nájomné

l. Nájomca sazav'đzuje platiť nájomné pľenajímateľovi 2x roěne ato do 30.01 ado 31'07

akiuálneho kalendámęho roka, a to na účet uvedený v zźů:iavi zmluvy pľiamo. Nájomné

vľátane spotľeby el. energie, vody a tepla sa považuje za uhľadené momentom pľipísania

sumy na vyššie uvedený účet prenajímateľa vo ýške 200,-EUR/mesiac x 6

mesiacov:1200,-eur pozostávajúce zo sumy čistého nájomného vo qiške 0,00,- EUR
a sumy 200,-EUR, ktoľá je paušálnou sumou za spotrebu eneľgií (ďalej len ,,nájomné.).
Pľvá splátka nájomného bude vykonaná nájomcom do 31.07.2019 ato za mesiace jlil-
december 2019.

Ż. Vprípade, že nźtjomca neuhĺadí nájomné vtermíne stanovenom včl. 5 bod 1, platí
pľenajímateľovi poplatok z omeškania},\SYo nkaž:dý deň omeškaniaz ď|žnej sumy.

čHnok ó
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

1. Pľenajímateľ vyhlasuje, Že predmet nĺĺjmu je v stave spôsobilom na dohodnul,e užívanie.
2. Prenajímateľ je povinný predmet nájmu na svoje náklady udrŽiavať vo vyhovujúcom

technickom stave a zabezpeěovať riadne plnenie sluŽieb (dodávku tepla, vody, elektľickej
energie), ktolycn poskytovanie je s užívaním spojené.

3. Nájomca prehlasuje, že je oboznźmený s technicĘm stavom pľcdmetu nájmu, Že voěi
nemu nemá žiadne výhĺady ażev takomto stave pľedmet nájmu prebeľá do užívania.

4, Nájomca je povinný bez zbytoěného odkladu oznłímiť pľenajímateľovi potľebu opráv,

ktoľé má pľenajímatel' urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv.

Potľebu opľáv nájomca zapíše do evidencie opľáv, kÍoľá sa nachádza v prenajatých

priestoľocń ZUŠ Inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti

vznikla.
5. Nájomca je povinný dodržiavať pľevádzkov'ý poriadok, predpisy BOZP, hygienické,

poŽiame a iné pľedpisy súvisiace s prevádzkou pľedmetu nájmu. Nájomca Ý plnom

iozsahu zodpovedá za protipožiarnu ochĺarru pľedmetu nájmu azaväzuje sa vykonať
všetky potrebné opatľenia nazabľánerie vaniku požiaru.

6' Nájomóa je oprávnený vykonávať zmeny na pľedmete nájmu len spredchádzajúcim
písomným súhlasom pľenajímateľa a prípadne aj pľíslušného stavebného uĺadu. Ak by
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prenajímateľ udelil písomný súhlas s vykonaním zmien na predmete nájmu' tak sa
zmluvné stľany dohodli, že prenajímatel' nehradí žiadne náklady spojené s vykonaním
zmien na pľedmete nájmu, a to ani po skončení nájmu podľa zmluvy' okľęm prípadu, že sa
na to vyložene vopľed písomne zaviaza|.

7. Nájomca je povinný uživať predmet nájmu počas celej doby nájmu len pľe účely v zmluve
uvedené a bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa nesmie dať predmet
nájmu do nájmu ěi užívania tľetej osobe. Na anenu účelu užívania je potebný písomný
súhias prenaj ímatel'a.

8. Pľenajímatel' je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorym by rušil nájomcu pri
užívaru predmetu nájmu, je však opľávnený kontľolovať ričel užívania pľedmetu nájmu,
po vzájomnej dohode prenajímateľa a nájomcu, tak, aby nenarušoval činnosť nájomcu.

9, Nájomca je povinný na požiadanie prenajímateľa alebo tľetích osôb vykonávajúcich
kontľolnú činnbsť spojenú s užívaním pľedmefu nájmu, umožniť prenajímatel'ovi alebo
tľetím osobám pľístup do pľedmetu nájmu za úěelom kontroly. Za týmto ričelom má
pľenajímateľ alebo tľetie osoby právo vstupu do pľedmetu nájmu, a to vzhl'adom na
povahu účelu nájmu iba za pľítomnosti nájomcu, resp. ním oprávnenej osoby, okľem
prípadov priameho ohľozenia Živ ota a zdravia.

l0. Nájomca má pľávo po pľedchádzajtrcom písomnom súhlase prenajímateľa (ktoý nesmie
byť bezdôvodne odmietnutý) primerane označit' predmet nájmu reklamnými a
infoľmačnými materiálmi'

čHnok 7
Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká písomnou dohođou obidvoch zmluvných stľán, ato uplynutím dňa
uvedeného v takejto dohode ako deň skončenia nájpu.

2. Pľenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstupiť v prípade, ak nájomca nezaplati
prenajímateľovi nájomné ľesp. jeho časť-v lehote ani po uplynutí 10 dní odo dňa jeho
splabrosti, pričom v prípade odstupenia'z tohto dôvodu táto zmluva zanih'ne uplynutím 15
dňovej vypovednej đoby'

3 Zmluvné strany sa dohodli- že v pripađe skončenia nájmu zo stľany prenajímateľa, je tento
povinný umožniť dokončíť činnosť akturĺlneho školského roka, podľä ao;"onuní tejto
zmluvy.

4. Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vľátiť predmet nájmu v stave, v akom ho
pľevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotľebenie a vykonané stavebné úpravy s písomným
súhlasom prenaj ímatelä'

5' Nájomca je povinný najneskôľ do doby skončenia nájmu vypľatať všeĘ hnuteľné veci
nachádzajŕlce sa na predmete nájmu alebo v ňom. V prípade, ak iak neurobí, je
pľenajímateľ oprávnený tieto veci z predmetu nájmu odstrániť, uskladniť ich na dobu 30
kalendámych dní na inom mieste a tuto skutočnosť nájomcovi ozrrĺímiť. Ak si tieto veci
do 30 dní od skoněęnia nájmu nĺíjomca od prenajímateľa neprevezÍne' pľenajímateľ je
9právnený ich pľedať, zlikvidovať na niĺklady nájomcu, či inak s nimi nakladat] prípadne
ich naďalej ponechať uskladnené.

6. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmemému opotľebeniu predmetu nájmu v dôsledku jeho
zneuŽitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktoľým umožnil
k predmetu nájmu prístup.
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čunot8
Zźpercěné ustanovenia

l. Na ostatné zmluvou neupľavené vzťahy sa pńmerane použijú príslušné ustanovenia
obchodného, občianskeho zákonníka a Zěi<oĺa ć. 116l|990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových pľiestoľov v platnom z'neni.

2. Táto zm]uva je vyhotovená v dvoch exemplríľoch' z ktorých i obdľží pľenajímateľ a l
nájomca.

3' Túto zĺnluvu je možné meniť, alebo zľušovať len písomne so súhlasom oboch zmluvných
stľĺíľl

4. Zmluvné stľany a ich zĺástupcovia pľehlasujú, že futo zmluvu uzavreli slobodne, vtržne'
žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle anl za nápadne nevýhodných
podmienok, ro'inako tak nekonal žiaden zo zélstupcov zmluvných strán, zmluvu si
zmluvné strany a ich zásfupcovia riadne prečítali, poľozumeli jej obsahu a jednotlivým
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im
a na mak súhlasu so zmluvou ju podpisujú.

5. V pľípade, ak budę podľa zmluvy potrebné doľučovať inej zmluvnej stľane akúkol'vek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu pľenajímateľa uvedęnú v zm]uve.
Zmęna miesta doručovania möž'e bý' vykonaná len písomným oznámením doľučeným
dľuhej zmluvnej strane, na ktoľom je osvedčený podpis zmluvnej strany, inak platí, Že
ZÍnena adľesy nenastala' V prípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržani týchto podmienok
vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že ričiĺky doručenia nastávajú tretím dňom
po vĺátení zásielky zrnluvnej stľane, ktorá zĺĺsielku doručuje a to aj vtedy, ak ten, kto je
opľávnený konat'za pľávnickú osobu sa o tom nedozvie.

6. V čase pľazdnin je povinnostbu prenajímateľa upozorniť nájomou o odoslanej pošte
telefonicky a pľostredníctvom e-mailovej pošĘ na adresu uvedenú v zmluve.

7. V prípade, ak je niektoľé ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane
neplatné, neúčinné ďebo nevynútitelhé (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za
následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútitelhosť ostatných ustanovení zmluvy.
Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, ľešpekrujtlc zásaÄy poctivého obchodného
styku a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné ďebo nevynútiteľné

, ustanovenie písomne nahĺądené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný
alebo ěo moäro najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel
a zmysel zmluvy musí bý' zachovaný. Do doby, pokiď takáto dohoda nebude uzavretá,
rovnako vprĺpade, ak knej vôbec nedôjde, použijú sa na nabĺadenie neplatného,
neúěinného alebo nevynútitelhého ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie sú, potom sa pouŽijú ustanovenia slovensĘých právnych predpisov
a inštitutov, ktoľé sú upravené slovenským právnym poriadkom, priěom sa použijú také
usúanovenia, ktoľé zodpovedajú kritéľiĺĺm predchádzajúcej vety.

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými sÍanami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke prenajímatel'a - obce Vígľaš.

9. Uzatvorenie tejto znluvy bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce
Vígľaš é. 40/2019 v bode II, zo dřn 25. júna 2019, priěom obecné zasfupiteľstvo
ýslovne súhlasilo so znením tejto zmluvy.

Vo Vígľďi, dňa 28.06.2019

omcŁ:


