Zm|uva č.746/2021
o kľátkodobom nájme nebytových pľiestoľov
v zmysle $ 9a ods. 9a písm. b) zákon č. 138/l99l Zb. o majetku obcí v znení neskoľšíchpredpisov a V
zmysle zákona č. ||61199l o nájme nebytouých priestorov v platnom znení

čl. I.
Zmluvné stľany
I

Pľenajímatel':
Sídlo:
Zastupený:

Bankové spojenie:

IBAN:
IČo:
DIČ:

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka
zahľaničnej banky
SK 4811110000006627849005
00 306 185
2O21O24O49

(d'alej len,, Prenaj ímate ľ " )

,

Nájomca:
Sídlo:
Konajúci:
lČo:
Mobil:
E-mail:

Mihop s.r.o.
Zapísaný v obchodnom registri okľesného súdu Trnava' oddiel
Sro, vloŽka č:íslo22I22/T

Agátová 1092/62,927 OI Šaľa
MUDľ. Miloš Hoppan, konatel'
44 2O8 693
0903 121 855
miho@nextra.sk

(ďa\ej len,, Nájomca'' )
(

tičastnícizmĺuvy v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")
čl. il.

UVODNE USTANOVENIA
I

2

J
4

Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: stavba Spoločenského domu v Šalí
- Veči so s.č. 1766, postavená na parcele č. 3205/2, vedená katastrálnym odborom

okľesného úradu Šaľapre obec a katastrálne územie Šaľav C ľegistri KN na LV č. 1.
Nájomca požiada| Pľenajímateľalistom zo dňa 6.10'202l o kľátkodobý prenájom
nebytových priestoľov Spoločenského domu v Šali- Veči s.č. 1766 za účelomočkovania
obyvateľov proti CoVID- l 9.
Kľátkodobý nájom bol v súlade s ust. $ 4 ods. 2 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Šaľav platnom znení schválený primátorom mesta Šaľa'
V zmysle uvedených skutočnosti sa Zmluvné stľany dohodli na uzatvoľení zmluvy
o kĺátkodobom nájme nebytových priestoľov č,' 7461202l (ďalej len ,,Zmluvď')'

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.746/l2o2l

I

čl. III.

PREDMEľ ĺ učnl ľÁĺľvtu
1

Prenajímatel' prenajíma Nájomcovi nebytové priestory v budove Spoločenskéhodomu
v Šali- Veči, na adrese: Pribinovo nám. č. 6, zapisane na LV č. 1' k.ú. Šaľas.č. 1766 na
parcele č.320512, ato:
_ miestnosť č. 0.08 Spoločenská miestnosť o výmere podlahovej plochy 169,95 m2
miestnosť č. 0.0l Chodba o výmere podlahovej plochy 66,50 m2,
_ miestnosť č. 0.05 WC Ženy o výmeľe podlahovej plochy l8,89 m2,
_ miestnosť č. 0.07 WC MuŽi o výmeľe podlahovej plochy 8,81 m2
(ďalej len,,predmet nájmu") za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Zmluvné stľany výslovne vyhlasujú, Že predmet nájmu je špecifikovaný dostatočne
určit1im spôsobom a z uvedeného dôvodu sazavázuji toto nerozporovat'.
Nájomca sa zavdzuje uŽivať predmet nájmu výlučne Za účelom
očkovania proti CoVID-l 9.
Pre prípad porušenia účelunájmu spôsobom, Že Nájomca bude pľedmet nájmu uŽivať na
iný, ako dohodnutý účelsa zmluvné strany výslovne dohodli, že Prenajimateľ je

-

z.
J

4

oprávnený od zmluvy odstupiť aj pľed uplynutím doby nájmu.

čl. Iv.

DOBA NÁJMU

1.
2.

Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu v termíne: 30.10.2021 od 8'00 hod. do 18'00 hod.
odovzdanie a prevzatie pľedmetu nájmu vykonajú stľany fyzickou pľehliadkou
priestorov.

CENA

ľÁ.lľĺuA

čl. v.
SLUŽIEB S

NÁJMOM SPOJENÝCH

Cenaza nájom (,,nájomné") je v stanovená podľa Prílohy č.7 kZásadám hospodáľenia

1

s majetkom mesta Šaľaa predstavuje sumu 50,00 Euľ.

2.

Primátoľ mesta Šaľav súlade s ustan. $ 9 ods. 2 písm. a\ Zásadhospodárenia s majetkom
mesta v zneni neskorších dodatkov, odpustil nájomcovi základné nájomné vľátane
nákladov za služby spojené s uŽívaním nebýových priestorov.
čl. VI.

TECHNICKÝ
I

2.

sľĺv NEBYToVEHO PRIESToRU

Prenajímateľ pľenecháva Nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom uŽivania na
dohodnutý účel.
Nájomca je oprávnený využivať pľedmet nájmu iba na účeldohodnutý v bode 3. čl. ilI.
tejto Zmluvy.

Zn|uva

o krátkodoborn nájme nebytových priestoľov

č.746ll202l

2
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4.

Prenajímatel' vyhlasuje, že Nájomcu oboznámil so skutočným technickým stavom
pľedmetu nájmu, nezamlčal Žiadnejemu známe skutočnosti a odovzdáva predmet nájmu
v stave spôsobilom na dohovoreĺévyuživaniev zmysle bodu 3. článku III. Zmluvy.
Prenajímateľ vyhlasuje, že predmet nájmu je v prevádzkyschopnom stave
zodpovedajúcom jeho veku a nemá vady, ktoľéby bľánili jeho riadnemu uŽívaniu.
čl. vII.

PODMIENKY NÁJMU

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Nájomca prebeľá pľedmet nájmu v stave akom sa nachádza pri podpise tejto Zm|uvy.
Nájomca vyhlasuje, Že bol oboznámený s technickým stavom pľedmetu nájmu, o ktorom
sa pľesvedčil jednak na mieste samotnom atiež z dokladovej dokumentácie.
Nájomca je povinný :
a) uŽívaťpredmet nájmu len na účela v rozsahu dohodnutých touto Zmluvou,
b) o predmet nájmu sa riadne starať,
c) uhradiť náklady spojené s uŽívanímpodľa čl. V. a VI. tejto Zm|uvy,
d) umoŽniť vstup povereným zamestnancom Prenajímateľa do predmetu nájmu za
účelompreveľenia spôsobu uživ ania predmetu nájmu,
e) udrŽiavať poriadok a čistotu pľedmetu nájmu a na vlastné náklady zabezpečiť
upratovani e a pr ev ádzkovú údrŽbu,
fl pri uživani predmefu nájmu pľi výkone svojej činnosti dodržiavať všeobecne záväzné
platné právne pľedpisy, noÍmy a smeľnice a pokyny Pľenajímateľaz bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ochľany pľed poŽiarmi, hygieny práce a iných predpisov
súvisiacich s výkonom činnosti,
g) v prípade havárie alebo opráv v prenajatých priestoroch umoŽniť Prenajímateľovi
prísfup do miestností,
h) chĺánit'pľedmet nájmu pred poškodením azničenim. Bezodkladne na vlastné náklady
odstránit' všetky závady a poškodenia, ktoré v predmete nájmu spôsobí vlastnou
činnosťou,ľesp. činnosťou osôb, ktoré plnili jeho príkazy, resp. sa zdtžiavali
v predmete nájme s jeho súhlasom,
i) po kaŽdom jednotlivom dni uŽívania je nájomca povinný vykonať plošnúa priestoľovú
dezinfekciu pľedmetu nájmu.
Nájomca je povinný zabezpečit' výkon drobných úprav účelovéhocharakteru, drobných
opľáv súvisiacich s uŽívanímpredmetu nájmu a na vlastné náklady a zodpovednosť.
Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy ani iné úpľavy týkajúce sa
predmetu nájmu .
Nájomca nie je opľávnený prenechať predmet nájmu, a to ani jeho časť,do nájmu,
podnájmu alebo vypožIčkytretej osobe. Takisto nie je oprávnený zmeniť dohodnutý účel
nájmu. Takéto konanie je v ľozpore so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta v zĺeni
neskorších dodatkov a Pľenajímateľje oprávnený od zmluvy odsfupiť.
Nájomca berie na vedomie povinnosť poistenia svojho hnuteľného majetku na vlastné
náklady. Pľenajímateľnezodpoveďáza pľípadnústratu, resp. zničenie tohto majetku.
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8.
9.
10.

Nájomca zodpovedá Za nadmerné opotrebenie, poškodenie, zničenie pľedmetu
nájmu/jeho časti a zavázuje sa Prenajímateľovi nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku
poškodenia, zničenia alebo straty.

Nájomca sa zavázuje po skončenínájomného vzťahu odovzdať predmet nájmu
Prenajímatel'ovi v stave, v akom ho prevzal s pľihliadnutím na beŽné opotrebenie.
Nájomca je povinný po skončenínájmu pľedmet nájmu vydezinfikovať.
Nájomca sa výslovne zaväzuje dodržiavat'platné právne predpisy súvisiace s predmetom
nájmu, ako aj príslušnévšeobecne záväznénariadenia mesta Šaľa.V prípade porušovania
všeobecne platných pľávnych pľedpisov a všeobecn e záväzných nariadení mesta Šaľaje

11.
12.

13.

Pľenajímateľ oprávnený od zm|uvy odstúpiť.
Nájomca nie je oprávnený prenechať pľedmet nájmu do podnájmu, alebo iného
ťaktického uživaniatľetejosobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.

Nájomca je povinný po ukončenínájmu vykonať plošnúaj priestoľovú dezinfekciu
priestorov na vlastné náklady
V prípade, ak Nájomca poruši záväzky uvedené v tomto článku, Pľenajímateľje
oprávnený /aj kumulativne/ ;
i) PoŽadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 100,-Eur (slovom:jednosto etr) za

ii)
iii)

každéjedno porušenie samostatne, pričom náľoky na náhĺadu škody nie sú
dojednaním o zmluvnej pokute dotknuté,
odstupiť od Zmluvy,
PoŽadovať navrátenie do pôvodného stavu /restitutio in integrum/ na náklady
Nájomcu bez zbytočnéhoodkladu.
čl. VIIL

PRÁVA A PovINNoSTI PRENAJÍMATEĽA
I

2.

J

Prenajímateľ je povinný

a)

:

odovzdat' predmet nájmu Nájomcovi do uživania v deň začatíanájomného
nadobudnutia účinnostitejto Zm|uvy v stave spôsobilom na uŽívanie na dojednaný
účel,a v tomto stave ho udržiavať azabezpeéovaťriadne plnenie sluŽieb, ktoých
poskýovanie je s uŽívanímnebýového priestoru spojené,
b) zabezpečiť uŽívanie pľedmeťu nájmu Nájomcovi na dojednaný účelv súlade s touto
Zmluvou.
Prenajímateľ je oprávnený:
a) vstupovať do predmefu nájmu v prítomnosti Nájomcu, alebo ním poveľenou
osobou, za účelomkontľoly ich užívaniaNájomcom v súlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy,
b) vstupovať do predmefu nájmu v nepľítomnosti Nájomcu aj bez jeho súhlasu, ak
hroziváŽnaškoda a na jej odvrátenie alebo zmieľnenie jej následkov je nevyhnutný
vsfup do týchto pľiestorov; o takomto vstupe a jeho pľíčináchPľenajímateľ
bezodkladne infoľmuje Nájomcu.
Prenajímateľ nezodpovedá za škody Nájomcu spôsobené kľádeŽou, ani inou násilnou
činnosťouv priestoroch predmetu nájmu.
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Prenajímateľnezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Nájomcovi alebo tľetímosobám na
majetku alebo zdraví, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.
Prenajímateľzabezpečuje na vlastné náklady odstľánenie havarijného stavu.
čl. Ix.

SKONčENIE NÁJMU

l.
2.

3.

4.

Nájom zaniká uplynutím doby na ktoru bol dohodnutý.
Z dôvodu nedodľŽania zmluvne dohodnutých podmienok môŽe Prenajímateľ odstúpiť
od tejto Zm|uvy aj počas dohodnutej doby nájmu a to v prípade :
a) akhrozi vznik škody na predmete nájmu,
b) ak nájomca uživapľedmet nájmu V rozpore so zmluvne dohodnutými podmienkami
Písomnosti týkajúce sa záv'äzkov medzi účastníkmi,ktoľévyplývajú ztejto zmluvy sa
účastnícizaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adresátovi na
adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy' ľesp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stranou ako koreŠpondenčnúadresu. Ak nie je moŽné doručiťpísomnosť na
túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi
ako nedoručiteľnúzásielku atobez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.
Zmllvne strany sa výslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzku medzi zmluvn1imi stranami, ktoré vypl;ýv ajú z tejto zmluvy i prostľedníctvom e
- mailu ďalebo faxu. Písomnost' doručenúprostľedníctvom faxu a /alebo e _ mailu tľeba
doplniť najneskôr do troch dní pľedloženímoriginálu spôsobom podľa predchádzajúceho
odseku tohto článku.
čl. x.

zÁvtnrčľÉusľĺNovENIA
1

2

J

4

Znluva

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa.Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zm|uvy. Povinnosť zmluvu
zverejniť vypl1ýva z ustanovenia $5a zákona č. 2Ill2000 Z. z. o slobodnom prísfupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom zneni.
Ak nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa nájomné vďahy účastníkovzákonom č.
|1611990 Zb. o nájme apodnájme nebytových priestorov, občianskym zákonníkom
a slovenským pľávnym poriadkom.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán formou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Pľenajímateľa Nájomca sa zaväzujúpísomne si oznámiť kúdit Zmenu týkajúcu sa ich
identiťrkačných údajov (názov, sídlo, identifikačnéčíslo,číslaúčtova pod.) najneskôľ do
l0 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmefianastala. Takéto Zmeny sa nebudú povaŽovať
zaZmeny vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zm|uve.
o krátkodobom nájme nebyových priestorov
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6.

7
8

Zmluvné strany sa zavázuju, že si budú poskýovat' potrebnú súčinnosťpri plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
Zmeny a dôleŽité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ
stľatia účinnosť'nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné stľany túto
oÍázkubľali do úvahy'
Táto Zmluva je vypľacovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, zktoých Nájomca prevezme
dve (2) vyhotovenia a Pľenajímateľprevezme dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné stranyvyhlasujú, žezmluvusi pľečítali,súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,
vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý,jasný a zrozumiteľný pľejav ich vôle a na znak súhlasu ju
podpisujú.

Šaľa,8.10.2021

Za Nájomcu:

Za Prenajímateľa

:,
s.r,Q.

tuv.<
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,ónzĺll

Agai

Hoppan
konatel'sp

MIHOP s.r.o.
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