
Nájomná zmluva č. 3001202l
uzatvoľená podl'a ust. $ 663 a nasl. zákona é. 4011964 Zb' občianskeho zákonníka v zneni

neskoľších predpisov (ďalej aj ako,,Zmluva")

Clánok I.
Zmluvné strany

1. Pľenajímatel': Slovenský zväzzáhradkáľov Zálďadná oľganizácia 6-27
Sídlo: l.mája155/34,900 84 Báhoň
tČo: 35604450
Zastupený: Juraj Gúq predseda
Zapisaný: v Registri mimovládnych neziskových oľganizácii
(ďalej aj ako ,,Pľenajímatel"')

a

2. Nájomca:
Sídlo:
7,3stúpený:

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Mesto šal'a
Námestie Sv. Tľojice 7,g27 15 Šaľa
Mgr. Jozefom Belickým, primátorom
003061 85
202t024049
Všeobecná úverová banka, a.s.

0020822132/0200
sK07 0200 0000 000020822132
SUBASKBX

(ďalej aj ako,,Nájomca")
(Prenajímateľ a Nájomca v ďalšom texte spolu aj ako ''Zmluvné stľany")

čHnok II.
Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom 3 ks chladiacich zaiadení na víno (ďalej aj ako

,,Pľedmet nájmu").
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajimateľ týmto za odplatu prenecháva Predmet nájmu

špecifikovaný v odseku l tohto článku na dočasné užívanie Nájomcovi.

článok III.
Doba nájmu

Zmluvné stľany sa dohodli, že nájom sauzatvára na dobu určitú, a to nasledovne:
. od 27.7.202I do30.7.202l vrátane,
. od 7.9.202l do 13.9.202l vrátane.



čHnok IV.
Nájomné

Nájomné za uživanie Predmetu nájmu je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške

210,00 Eur/3 chladiace zanadenia (slovom dvestodesať eur) za obdobie od 27.7.202| do

30.7 ' 2027 vrátane a Vo výške 210,00 Eur/3 chladiace zaiadenia (slovom dvestodesať eur)

za obdobie od7.9.202t do 13.9.202l vrátane.

2. Zm|uvné strany sa dohodli, ženájomcauhľadí nájomné podľa predchádzajúceho bodu tohto

článku v hotovosti prenajímateľovi v deň odovzdania 3 ks chladiacich zaiadeni, a to
210'00 Euľ/3 chladiace zanadenia (slovom dvestodesat'euľ) dňa 27' 7.202l krukám
pľenajímat eľa a 210,00 Euri3 chladiace zanadenia (slovom dvestodesat' eur) dŕn7 .9. 202L

k rukám prenajímatel'a.

3' Nájomca nie je povinný platiť nájomné po dobu odstľaňovania chýb na pľedmete nájmu,
pokiaľ chyby nespôsobil sám.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Že dopravu Pľedmetu nájmu nájomca zabezpeči na vlastné

náklady.

čHnok V.
Pľáva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca je povinný počínat' si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám

na Pľedmete nájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomcazavzniknutil
škodu.

2. Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímatel'a nevykoná na Predmete nájmu žiadne

úpravy.

3. Nájomca sa zaväzuje, Že všetky drobné opravy na Predmete nájmu a údľŽbu Predmetu

nájmu potrebné na jeho ĺlŽivanie si zabezpečí sám na vlastné náklady. Akékoľvek

nedostatky a opľavy na Predmete nájmu budú nájomcom bezodkladne oznámené

Prenajímateľovi, aby sa predišlo pochybnostiam o neopľávnených zásahoch do zanadenia.

4. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu tľetej osobe bez

predchádzajúceho písomného súhlasu pľenajímateľa.

5. V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vľátiť Predmet nájmu v stave, v akom

bol pľevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie Pľedmetu nájmu.

6. Zmeny na Pľedmete nájmu, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je

povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na

náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami.



Clánok VI.
Práva a povinnosti prenajímatel'a

1. Pľenajímateľ sa zavázuje odovzdat' Predmet nájmu Nájomcovi do užívania v stave
spôsobilom na dohodnute uživanie.

2. Prenajímatel' je povinný pľenechat' nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilorn na
obvyklé uživanie a v tomto stave ho na svoje náklady udtžiavat'' Pred odovzdaním predmetu
nájrnu nájorncovi, prenajímatel'oboznámi nájorncu so skutočným stavom predmetu nájrnu
z hl'adiska jelro spôsobilosti na obvyklé uŽívanie. Splnenie tejto povinnosti prenajímatel'a
a spôsobilost'predmetu nájmu napouŽivanie potvrdzuje nájomca podpisom protokolu.

3. o odovzdani a prevzatí Predrnetu nájmu spíšu zmluvné stľany písomné protokoly, ktoľé
budú súčast'ou tejto zmluvy.

4. Pľenajímatel' sa zaväzuje, zabezpečit' Nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených
s uŽívaním Pľedmetu nájmu.

Clánok VII.
Skončenie nájmu

1. Nájomný vzt'ah zaniká uplynutím doby, na ktoľý bol dohodnutý

2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu moŽno nájomný vzt'ah ukončit' vzájornnou
dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoved'ou ktoroukol'v ek zo zmluvných strán.

Clánok VIII.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Nájomcu.

Zmluvne strany beru na vedomie, že podľa $ 5a zákona č. 2tll20oo Z. z' o slobodnom
prístupe k infoľmáciám v znení neskorších predpisov sa jedná o povinne zverejňovanú
zmluvu, ktorá sa zverejňuje.

Zmluvne strany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv apovinností vyplyvajúcich
z ustanovenia $ 47a a nasl. zákona č' 4011964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení
a $ 5a zákona č.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao Zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov a nariadenia GDPR v spojení So
zákonom č. 18/2018 Z' z. o ochĺane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom zneni. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celého obsahu tejto
zmluvy.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spľawjú
príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a d'alšími všeobecne záväznými
právnymi pľedpismi platnými v SR'
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5. Zmena tejto zmluvy je moŽná len formou písomných, číslovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvn;imi stranami.

6. Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetlcým dohodou.

7 - Táto zmluva je vyhotovená v tľoch rovnopisoch, zktoých dva dostane Nájomca a jeden
Prenajímateľ.

8. Zytluvné strany vyhlasujú, Že si tuto zmluvu prečítali, jej obsďru porozumeli a zodpovedá
ich skutočnej a slobodnej vôli, naznakčoho ju vlastnoručne podpĹujú.

Báhoň, aĺ, ....7. Š...G- :..?.q? 4 Šaľa, dňa l|,a uz7

Pľenajímateľ t\ju
Nájomca:

Juraj
Slovenský
Základná 6-27

Ing. Alexander apla,
Slovensdý zväz záhr adkárov
Zék|adná oryanizáaa 6-27


