
ZMLUVA o NÁJME NEBYToVÝCH PRIESToRoy č. 02t2012

Zmluvné strany:

l' Prcrrajimalel': Zilinský samosprár n1 kraj

v správe: středná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50, 0t0 01 Žilina

Zastúpená : Ing' ŠteÍ'anom Domanickým' riaditeťom

IČo:

DIČ: r

Banl(ovó spojenie: DEXIA BANKA Slovensko, a.s-
( Islo úťlu:

(d'alej len "pťekojí ate ť")

a

2. Nájomca: obchodný názov: UK Media' s.r.o'

c. mája ?5Ž/l 6. 0l ll 01 Žilina - záv o.lie

Zastilpená : Jánom Ústupským, konatel'om

tČo:

DIČ:

Bankolé sptrjenie: VI B. a's' poboaLa ŽiliIla

číslo účtu:

(ďalej len ''nýjomca")

uzatvárajú podla s3 zákona č.116/1990 zb. o nájme a podnájne neb}tovýcb priestorov
v znení neskolších prcdpisov, občianskeho zákonníka a Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho klaja. ktoré nadobudli účinnosť od 0l' 05. 2004

zmluvu o nájme nebytových prí€storov

s nasledovným obsďrom:

I.

Pledmet a účel zmluvy
l. Prenajímate|'prenajíma nájomcovi časť plota areálu v Žiline na Komenského ulici č.50.

na parc. č. KN 4466/3' ktoré nehnutel'nosti sú zapísané v katastri nebnuteLností správa
katastra 511 Žilina pre katastrálne úZemie 874 Ó04 Žilina na l,v Č. za úcelom umiestnenia
1 ks ťeklamného zariadenia typu bancr o rozmeroch 10 x l m. Reklamná plocha bucle

použitá pre realizácill komelčnej reklamy v súlade s právnymi normami Slovenskej
republiky.

2. Predmet nájmu uvedený v čl. I. bod 1 tejto Zn]uvy je vlastníctvom Žilinskeho
samosplávnebo kraja na základe zákona č.446/2001 Z' z' o majetku vyšších ťlzemných



celkov, ktorý ho Zveril do správy Strednej odbomej školy elektotechnickej. Komenského
50. Zilina.

3' Nebytové p.iestory, ktolé sťL predmetom nájmu sa odovzdávajú nezat.aŽené prá\ami
tťetích osób, nepostlLpujú a nepreberajú sa žiadr're závázky a poh]'adávky súvisiace
s predmetom nájmu'

lt.
Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitťL v trvaní od 0l.09. 2012 do 31.08. 20l3.

t.
Nájomné

Zmluvné strany sa dohodli' že nájomné za umiestnenie 1 ks reklamnej plochy _ baneru na
oplotení školv bude 3,t0'- €/ ročne. Dohodnuté nájomné budc uhadené naraz po podpise
zmluvy na základe faktúry na účet prenajímatel'a.

v prípade' žo sa nájomca omešká s úhradou nájmu, je povinný zaplatiť prcrrajímatel'ovi
úrok z omeškania vo výške podta plalných právnych predpisov.

I

2.

1.

a)

b)

2.

a)

3.

a)

b)

b)

IV.
Práva a povinnosti Zmluvných střán

Prctrajímalel' ic povinný|

umožniť nájotncovi užívat'predmet nájmu za poclnienok dohodnutých touto Zmluvou
a zabezpečit' mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmon;

umoŽnit'nájomcovi bezpečný p stup k banenL Za úče]om opravy a úddby'
|'renaj ímatel' j e oprávnený:

D/konať stavebné úpravy alebo iné pods1atné Zmcny týkajúce sa plednetu nájmu pocas
truada tejto nájotnnej znrluvy len so súh]asom nájomcu;

poverenými osobami vykonávat' kontrolu' či nájomca užíva predmet nájmu riadnym
spósobon v súlade s LNtanoveniami zmluvy a právnymi. ako aj ďalšími všoobecne
záviiznýtni plávnyrr']i pledpismi aza týmto účelom je oprávnený v}'Žadovať plístup do
prenajatýc]r lebylových prieslorov. avšak vždy za pťítomnosti nájotncu.

Nájomca je povinný:

uŽívať prcdmet nájmu len na účel dohodnutý touto anluvou. zmeniť dohodnutý úče]
užívaniaje moŽ1é len s písomlým súhlasom pťenajímatel'a;
užívat'predmet ájmu s riadnou staÍostlivosťou tak. aby sa čo Íaj\'iac Zlížila alebo úphe
zanredzilc muzn,'.t' ich poskÚdťnia cIebo,/niicllia;
dodržial'at'po dobu nájmu predpisy o ochraíe a bezpečnosti pri práci, najmá zák' NR sR
č. 330/l99(l 7,.z'.l, p\. Znení, zák. NR sR č. 2'7211991 7'. z. o ochrane zdravia l'udí v znení



d)

e)

4.

vykonávacích predpisov MZ SR. vrátano všeobecne závázných právnych predpisov
vzťahuiúcich sa na íllohy plevencje a ochúny proti požialom'

písomno oznámiť přenajímatel'ovi v |chote do 5 dní od vzniku zmeny údajov týkajúcich sa
ieho podĎikatelského oprávner'ria (zmena oprávnenia' zrušenie oplávnenia, zmcna miesta
podnikania' zmena obchodného mena a pod');

po skončení náiomnóho vzťahu reklamné zariadenie odstrániť a prenajaté oplotenie
uviest' do póvodného stavu,

0 v prípade vzniknutia škody prenajímatel'ovi' alebo tletej strano, je nájomca povinný túto
škodu uhradiť na vlastÍé náklady'

g) akékol'vek peňažné nťrklady spojené s montážou, údrŽbou a opravou reklamného
zariadenia' po dobu tvania náiomnébo vzťahu, nebezpečenstvo a právnu zodpovednosť'
znáša na vlastné riziká nájomca'

4' Nájomca nic je oprávnený prenechat' predmet
do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ďalším
žiadnym iným spósobon] zaťažiť, bez
prenaj ímate1'a.

nájmu, a to ani časť prenajaqÍch priestorov
lrclim osohám a nesmie lenlo majelol ani
predchádzajúceho písomného sťlhlasu

5. Nájomca sa zavazuje, že řeklamÍé zařiadcnie nebude s|úžit'na propagáciu alkoholu'
cigariet, sexu a zároveň ncbude podporovat' propagandu politických strán a hnutí.

6. Prcnajímatel' v takom prípade (v zmyslc bodu 5) móže okamžite od zmluvy odstúpit'.

7. Prcnajímate]' nezodpovedá nájomcovi za škody spÓsobené krádeŽou ainou násilnou

1.

2.

v.
Skončenie nájmu

Nájorn dojednaný na určitý čas sa skončí uplynutím času, na kÍorý bol dojednanj'

Prenajímatel' a nájomca móže písonrne vypovedať túto Zmluvu pred LLplynuÍím času len
z ddvodov uvedených v $9 ods.2 a 3 zákona č,.116l)'990 Zb. o nájme a podnáimc
nebytových p estolov v znení neskorších predpisov a plenajímatel' aj vtcdy, ak vznikne
potleba uŽívat' pťedmet nájmu V rámci jeho hlavnej činnosti alebo pri porušení borJu 5 Čl'
IV.

V]ipovedná |ehotaje trojmesačná a Začína plynúť pruým clňom mesiaca nasledujúceho po
doručer]í výpovede drlLhei zmluvnei stlanc'

Nájom je možné skončiť kedykol'vek na záLklade pisomnci dohody obidvoch zmluvných
stÍár]-



vIu.
Záverečné ustanoyenia

1. Zm]uvné strany móžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou pisomných
dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode.

2. Plávne vďahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka, zákona č' )'16/Í990 Zb' o nájme apodnájme neb)tových
přiestorov v znení neskoršíclr predpisov, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimi
vzt'ah k predmetu a účelu tejto zmluvy.

3' Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdÉí prenajímatel a 1 nájomca'

4' Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

5' Zmluvné stany plehlasujú' Že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasuju podpisujú.

v Žiline dňa 28.08. 2o12

přenaj ímatef najomca


