ZMLUVA o NÁJME NEBYTOVIÍCH PRIESToRoy č. 01/2012
Zmluvné shany:
1. Prenajímatef:

Žilinský samospráÝny kraj
v spláve: stredná odborná škola e|ektrotechnická

Komen.kého 50' 0l0

0l Žilina

Zastílpená: Ing. Štefanom DomaÍick)'m' riaditol'om

IČo: -DTč:

.-

.

Bankové spojenieI DEXTA BANKA Slovensko' a.s.

Čísloúčtu:

(d'alei

2.

Nájomca:

le

n "prenaj imute l"')

obchodný nrázov: MGM, s.r.o.

Royova 14,921 01 Piešt'any
Zastúpcná: Máriom Glosom, konatcl'om

IČo:'
DIČ:
Bankové spojerrie: VÚB, a's' pobočka Žilina

čísloličtll:
(d'alej len "nájonca")

uzatvárajú podl'a $ 3 zákona č.11611990 Zb. o nájme a podnájme neb)'tových priestorov
v Znení neskolŠíchpredpisov' občianskoho Zákonníka a Zásad lrospodárenia a nakladania
s naietkom Žilinského samosprávnelro kraja. ktoré nadobudli účinnosťod 0l. 05' 200'1

zmluvu

o

Íájme ncbytových priestorov

s nasledor nj rn obsah,'m:

t.

l'

Predmet a účelzmluvy
Prcnajímatel'plenajíma nájomcovi časl'plot9 areálu \ Žilinť ni] Komenského ulicj č.50'
na palc. č' KN 4466/3. ktoré nehnutel'nostj sú zapísanév katast nehnutcl'nosti správa
katastra 51 l Žilina ple kalastrálne úZemie 874 604 Ži]ina na LV č' za účelomumiestnenia
1 ks reklamného zaťiadenia typu baneř o rozmcroch 15 x l,5 m. Reklamná plocha
bude pouŽitá pÍe lealizáciu komerčnej leklamy v súlade s právnymi notmami Slovelrske!
republiky.

včl' I'

jc

vlastnictvom Žilinského
bocl 1 tqto zmluvy
samosprávneho kraja na zákJadc zákona č' 44612001 Z. z. o majetku vyššíchúzemných

2. Pledmet nájmu uvedený

cc]kov, ktor-ý ho zvelil do správy Strednej odbornej školy elektrotechnickcj, Komenského
50, Zilina.

3. Nebýové priestory,

ktoró sú pledmetom nájmu sa odovzdávajú nezat'azene prá\ami
tetích osób, nepostupujú anepreberajú sa Žiadnc závázky a pohLadávky sťtvisiace
s

predmetom nájmu.

II.

Doba nájmu
Nájornná zmluva sa uzatvára na dobu určitúv tvaní od 01.09. 2012 do 31.08. 2013.

III.
Nájomné
1.

2.

Zmluvné stany sa dohodli' že Íájomné za umiestnenie 1 ks reklamnej plochy baneru na
oplotení školy budc J,lo,- €/ ročne. Dohodnuté nájomné bude uhradené naraz po podpise
zmluvy na ziáklade faktúry na účetprenajímatcl'a.

V prípade, Že sa nájomca omešká s ú]rradou rrájmu' je povirmý Zaplatiť prenajímatol'ovj
trok z omeškania vo výške podl'a platných právnych predpisov.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných stran
1.

l'renajímateI' je povinný:

a) umoŽniť nájomcovi užívaťpredrnet nájmu za podmienok dohodnutých touto zm]uvou
a zabezpečil'mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom;
b)

umožnit'nájomcovi bezpečný prístup k bancru

2.

Prenajímatcl' jc oprávnený:

7a

účelomopravy a ťldržby.

a) vykonať stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny týkajúce sa predmetu nájmu počas
trvania tejto nájomnej zmluvy len so súhlasorn nájomcu;
b)

poverenými osobami vykonávať kontrolu, či nájomca užívapredmet nájmu riadnyl
spósobom v sťúades ustanoveniami zmluvy aprávnymi, ako aj ďalšími všeobecne
záýáznýni plávnymi predpismi a Za týmto účelomje oprávnený vyžaclovať pristup do
prenajatých nebýovýcb priestorov. avšak vždy za prítomnosli nájomcu'

3

Nájomca je povinný:

len na účeldohodtlutý touto Zm]rrvou, Zmeniť dohodnutý účcl
rržívaniajemožnélen s písornným súhlasom p.enajínateLa:
b) užívaťpledmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak' aby sa čo Da.jviac znížilaalebo úplne
/amcd7ila mo'/nosť ich poŠkod(l]iir llebo /niČenic:
c) dodržiavať po dobu nájmu predpisy o ochÍane a bezpečnosti pri práci' najmá zák. NR sR
č. 33011996 Z.z. v pl. zner'rí' zák. NR SR č. 2'7211994 Z. z. o oclťane zdravia ludi v zneni
a) užívaťpredmet náimu

vykonávacích predpisov

MZ sR,

vlátane všcobecne Závázných plávllych predpisov

vzťahujúcich sa na ú]ohy prevencie a ochrany

ploli požiarcm,

d) písomne ozniímiť prenajímatel'ovi v lehote do 5 dní od vzniku zmcny údajov týkajúcich sa

jeho podnikate]'ského oprávnenia (zmena oprávnenia' z'ušenie oprávnenia, zmena miesta
podnikania. zmena obchodnébo mena a pod');

o)

po skončenínájomného vzťahu reklamné Zariadelrje odstr.iniť a prenajaté oploterlje
uviesť do póvodného stavu,

o

v prípade vzniknutia škody prcnajimatel'ovi, alebo tlotoj strane. je nájomca povinný túto
škodu uhradiť na vlastné náklady.

g) akéko]'vek peňažné náklady spojené s montážou, údrŽbou a opravou

reklamného
zariadenia' po dobu tÍvania Ďájomného vzťahu, nebezpečenstvo a plávnu zodpovednosť'
znáša na vlastnó riziká nájomca.

4. Nájomca nie ie oprávnený prencchať predmet nájmu, a to ani časťprenajatých p estorov
do nájmu' podnájmu alobo výpožičkyďalším trotím osobán a nesmie tento majetok ani

žiadnym iným spósobom Zat'aŽiť, bez predchádzajúccho pisomného

súlrlasu

prenaj ímatcl'a.

Nájomca sa zavázuje, že reklamné zariadenic nebude slúžit'napřopagáciu alkoholu'
cigariet, sexu a zároveň nebude podporovat' propagandu politických strán a hnutí.
6_

Prenajímatel'v takonr prípade (v zmysle bodu 5) m6že okamžitc od zmlu\T odstúpit'.

7.

Plenajímatel' nezodpovedá nájomcovi za škody spósobené krádeŽou ainou násilnou

Skončenie nájmu
1.

2.

Náiom dojednaný na určitý čas sa skonči uplynutim času' na ktolý'bo] dojednalj'
Prenajimatel' a nájomca móŽe písomne vypovcdať túto Zmluvu pred uplynutím času len
z dóvodov uvedených v |9 ods.2 a 3 zákona č. 1l6/1990zb. o nájme a podnájmc
nebytových priestorov v zllení ncskorších predpisov a pťenaiímatef aj vtedy' ak vznikr're
potieba uzívať predmet nájmu v rámci jeho hlavncj čirrnosti alebo pri porušcnj bodu 5 Čl.
IV.

v]fooved á lehoťaje trojmesačná a Začina plylúťpwým dňom mesiaca nas]edujúceho po
doručenívýpovede druhei zmluvnej stlane'
1. Nájom
strán-

je možnéskončiť kcdykol'vek na zlLklade písomnej dohody obidvoch zrnluvných

vt.

Záverečnéustanovenia
1. Zmluvné stÍany móžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných
doda1kov k zrnluve po vzájomnej dohode'

2.

Právne vzt'ahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnýmiustanoveniami
občianskeho ziíkonníka.zákona č' 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
píiestorov v znení neskorších predpisov, ako aj platnými právnymi predpisrni majúcimi
vzťah k predmetu a účelutejto zmluvy.

3. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z kto.ýclr 1 obdťí prcnajímateť a 1 nájomca.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
5. Zmluvné stany plehlasujú' že znluvu si prečítali,súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasuju podpisujú.

V Žiline dňa 28.08. 2012

prenaiímate]'

naJomca

