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Zmluva o nájme nebytových priestorov

Čl.l

Znnqmé gtľmy

Pre"iímateľ: Spqjmá šhl. 094 3S Čmhv č. 249

Štatutámyzástipca:Mgr.StanistavKráľ,riadit€r

Bankové spqjenie : Prima banka, č.ú. SK51 8180 0000 0070 00516711

IČO: 42076439

a

±=±!gp=ea:     IZonmTRIC PÉping Ámdemyp.r.o.

Námestic slobody 1, 09301, Vranov n/r

IČ0:52390195

DIČ:2121004446

sa dohodli na uzatvomm' tejto náiomnej anluvy.

ČL2

PpedDmzmluvy

1.   Prenajĺmatcľ áko privca majemi Prešovstého samosprávntio kraja (ďalej ako PSK)
v súlade so 3Zásadami hospodárenia a mkladamia s majedcom PSK" pmenechÁva
nájomcovidoužĺvariazaod]lahinebytovépriestoTyao2učébneodbomejvýchovy
v hale, postavenej na parcele 1040, v katasdálnom území Čaklov. evidovanó na liste
vlastníctvač.423.

2.   Výmcm prenajímmých nebytový€h priestomv je nasledovná:
Učebňa 25 m2
Dielňa   50 m2



Čl.3
Účel Dájmu

1.NebytovépriestoTy,ktorésúpmdmetomtétonájomnózmluvysopmqjí"jú2a
účelomichvyužĺvaniamrelmlifikačnýkurznezmesmýchzúmdupráce.

2.   Nájomca sa zaväzLije užívať pDedmet nájmu m dohodnulý účel.

Čl.4
Doba Dájmu a skončenie nájmu

1.   Nájom sa. uzahrára na dobu určitú a to od 05.11.2019 do  23.112019

2.   Nájomný vzťdh po podpise nájomnej zmlu`Jy sa ne(lá zrušiť.

ČL5

Náj®mné a popladpr 2a 8]qžby spqjené s Bájmom

1.   Výška nájmu bola stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s plamými
predpismi pre právcov majetku PSK.

a/Nájomnézaužívanieiičebnesastano"jevovýške030gh)2/deň,čoprivýmere
25  m2 predsta"je čiastlm 0,30 € x 25 m2 = 7,50,- € / 1 deň x 7 dnĺ = S25 G

b/ Nájomné za užívanie dielne v hale sa stanovuje vo výste 025 ďhL2/deň, čo pri
výmere 50 m2 predstavuje čiastlni 0,25 € x50 m2 = 12,50,-€ /] deň x 10 dnĺ = 12S G

c/ Poplatok za potrebowmú elelmnu  v učebni bol dohodmqý vo výške  5,- € deme
x 7 dnĺ = 35,- €.

d/ Poplabk 2m potrebovmú elékdhu  v dielni bol dohodm]tý vo výške  9,- € denne  x
] 0 dnĺ - 90'- €

2.   Nájomnéje splamé do 15 dní po ukončeri' ktmi. Nájomné sa považuje za
uhiadené dňom pripísaria prĺslušnó sumy na účet prenčĺmateľaL

3.   V prĺ|mde omeškania platby nÁjomnéhoje nájomca povimý uhmdiť úmk
zomeškaniapodľaplamýchprebisov.



ČL.6

0soliihé usmovenía

1.   Premjímateľje povimý odovzdať nájomcovi predmct nájm v stave pôsobilom
m riadne užívanie.

2.   Nájomca vyhlasuje, žeje mu známy stav predmgtu náimu ku dňu podpisu zmluvy
a primet nájmu v tomto stave prcbcrá.

3.   Náklady "jené s bežmu údFžbou a prevádžkou priestomv hradí nájomca na
vlasdÉ náklady.

4.   Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá 2a škody, ktoré spôsobil debo ktoré
pôsobili osobr, k(oié s nĺm pnedmet nájmu užívriú.

5.   Nájomca sa 2aväzuje užl'vať predmet nájmu l)ospodáme a Šctme aje povimý
bezodkladne   ozmámiť pďenajímaíeľovi prĺpadnú potpebu qpráv, ldori má vykonať
prenajĺmateľ. Pri porušenĺ tejto povimosti zoqpwedá nájomca 2a škody tým
stsobené

6.   Akfloľvek meny vačšieho rozsahu na predmeóe májmu je nájomca oprávncný
vykonať iba po predchádzajúcom súhlase prenajíinateľa.

ČL7

ZíverečDé u€bn®veDia

1.   Táto nájomná  zmltwa nadobúda platnosť dňomjej podpĺsania obidvoma
zndwnýri sdanri.

2.   Všedqr priva a povimosti mlwných sdán, ktoĎé nie sú upravené todo mluvou
sa riadia prislušnými ustmoveniami Občianskeho zákomíka.

3.   Obsah tejto zmluvyje možné meniť výlučne fomou písomného dodadc`i na
základe vzáiomnej dohody mluvných stin



4.   Zmluva je vyhotovmá v 2 rovnocemých originálnych výhotoveniach. Každá
zmluvnástmadostmepojednomvyhotovem'.

V Čáklove dňa  30.10.2019

Mgr. Strislaw Kräľ
-MffiqriA3F#+
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