ZMLUVA o NÁJME č.212021

Cl. I
Zmluvné strany

Prena.iímatel': Strednáodbornáškolatechnická

sídlo:
zastúpený:

Ing. Jaroslav Kapitan, riaditel'školy

AGRO TREND,

s. r. o.

tČo:

Partizánska

I,

07| 92 Michalovce

4209665t
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
čísloúetu/kód: SK03 8180 0000 0070 0030 301l
Registrácia Zriaďovacia listina KSK č. 17I212008-RIJ 17l2765I
+ Dodatok č. 1 č. j,:17l2l2008-RU 17136292

2. Nájomca:

Močarianska 1.071 01 Michalovce
sídlo:
zastúpený: Ing. Frantošel Tokár
Ičo:
31703623
tČ opH:
Sk2020499756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

čisloúetu/kód: 125287555310200

čt. I

Predmet nájmu
kraj je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti, ato školy so súpisným
číslonr531 nachádzalúcej sa na Kapušianskej ulici č. 6 v Michalovciach na parcele registra C
KN parc. č, 413 zastavané plochy a nác]voria, katastrálne územie Vrbovec, obec
MICHALOVCE, okres Michalovce, evidovane,j Okresným ťtradom Michalovce, katastrálny
odbor na LV č,2029 (d'alej len ,,nehnutel'nost"').
Podfa zákona č, 4461200l Z, z. o majetku vvššíchúzemných celkov v znení neskorších
predpisov zl,eril vlastník nehnuteťnost' do správy správcovi: Stredná odborná Škola
technická, Partizánska t,07l 01 Michalovce, ktorý je oprávnený konat' v mene vlastníka
pri nakladaní s ňou.
Prenaiímatel' sa zavázuje prenechat' nájomcovi do nájmu telocvičňu nachádzajicu sa v
nehnuteťnosti špecifikovanej v bode 1. tohto článku zmluvy (ďalej len ,,predmet nájmu") za
účelomšportových híer, za odplatu v dohodnutú dobu a nájomca sa zavázuje predmet nájmu
riadne užívat'aultrádzať odplatu, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve .
Nájonrca prehlasuje, že je oboznámený so súčasnýmstavom predmetu nájmu, a že predmet
nájmu v takom stave preberá.

1. Košický samosprávny

2.
3.
4.

CI.II
účelnálm,,

1. Prenajtý nebytový priestor - telocvičňa sa bude používat' na rózne športové|T y za
účelonrudržiavania telesnej kondície a tělesného a duševnéhozdravia nájomcu

a

jeho

zamestnancov,

čt. ttl

Nájomné, úhrada za služby spojené s nájmom a spdsob platenia
1.

2.

VÝška ná.|omného je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 7,. z. o cenách vznení neskorších predpisov a Všeobecného závázného
nariadenia MsZ č, 10l o určenísadzieb a stanovenia podmienokzaprenájom nebytových
priestorov, pozemkov a hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Michalovce takto:
16 € /1 hod.

uskutočnína ziklade faktúry vystavenej
prenajímatel'om formou bezhotovostného platobného styku, prípadne v hotovosti do
Úhrada ceny

za plnenie zmluvy sa

pokladne školy.
Faktúru vystaví prenajímatel 2-krát ročne na základe skutočného množstvá prenajatých
hodín v termínoch: k 3l. 12.202l a k 30, 6.2022. Splatnost'faktúry je 14 dní.
4. V prípade,. že nájomca neuhradí nájomné v lehote splatnosti, zaplaííprenajímateťovi od
prvého dňa omeškania úrok z omeškania i,o výške určenej v súlade s nariadením vlády
ě. 81ll995 Z. z,.
5. Prenajímatel' je oprávnený zvýšit' nájorrrné raz ročne o mieru inflácie zverejnenú
Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendámy rok, maximálne však do výšky
l 0% dohodnutého rráj omného za ptedchádza.| úce obdobie.
6. Prenajírhatef je počas trvania nájmu oprár,nený zvýšit' nájoYnné, ak dójde k zvýšeniu
obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom mieste prenecháva do nájmu
porovnatel'ný predmet nájmu. Prenajímateť je povinný pisomne oznámiť zvýšenie
nájomného. Zvýšenénájomné sa považuje zazmluvnými stranami dohodnuté, ak nájomca
v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnéhooznámenia o zvýšenínájomného písomne
neuplatní voči prenajímatel'ovi právo odstúpit'od zmluvy podl'a čl. V bod 1 c).
a
J.

čt. tt,

Doba nájmu
Táto zmlul,a sa uzatvára s platnost'ou od 7 . l0.202l do 30. 6.2022,
2. Plrrenie účelunájmu sa uskutoční l-krát vtýždni ato vo štvrtok od l7.00 hod. do 18.00
hod. Prípadnú zmenu termínu je možnételelbnicky dojednat's ekonomkou školy.
1.

čt. v
Skončenie nájmu

l. Nájorn zantká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ajbez uvedenia dóvodu,
c) písomným odstúpenímnájomcu od zmluvy podfa čl.ilI bod 6 tejto zmluly,
d) písomným odstúpením prerrajímateťabez predchádzajúceho písomnéhovyrozumenia
nájomcu abez akýchkol'vek závázkov voči nájomcovi v prípade, ak nájomca:
da) v rozpore s touto zmluvou dá predmet nájmu do užívaniatretej osobe alebo

db) užívapredmet nájmu na iný ako dohodnutý účelalebo
dc) neuhradil nájom v dobe splatnosti alebo ho neuhradil
s prenajímatefom nedohodol inak alebo

e)

2.
J.

v plnej výške a

ani sa

dd) závažným spósobom porušuje podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
zánikom predmetu nájmu,
Výpol'edná lehota je jeden mesiac azačirLaplynút'prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledr-rjúceho po mesiaci" v ktorom bola výpoved'doručená druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od zmluvy je účinnédňom.jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

čt. vt

Ďašie ustanovenia
l.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nájonrca je oprávnený a povinný užíl,at'predmet nájmu riadne, s náležitou odbornou
starostlivost'ou v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podťa
všeobecne záv ázný ch právnych predpisov.
Nájomca sa zavázuje dbat' na ochranu prenajatých i spoločných priestorov pred
zniČením,poškodeníma nadmemým opotrebením a znečistením. Nájomca zodpovedá
za bezpečnúprevádzku vpriestoroch predmetu nájmu azavázuje sa dodržiavať
bezpečnostné apožíarnepredpisy. Nájomca je povinný zabezpečiť všetky povinnosti
vyplývajúcich zo zákona č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov ako aj inýcIr príslušnýchprávnych predpisov súvisiacich
s uŽÍr'anínr predmetu nájmu. Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté v alebo na
prednlete nájmu, ako i za škody vznikntrté v súvislosti s užívanímpredmetu nájmu.
Pri l,1,konávaní činnostíspojených s účelomnájmu vystupuje nájomca ako
samostatný právny subjekt voči tretím osobám a zodpovedá za dodržanie všetkých
právnl,ch predpisov súr,isiacichšjeho vlastnou činnost'ou.
Nájomca je povinný bez zbytočnéhoodkladu oznámit'prenajímatel'ovi potrebu
nev5,,'lrnutných opráv, ako aj každéolrrozenie, poškodenie alebo zničenie predmetu
nájnrLr. inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
Nájomca je povinný sprístupnit' predrnet nájmu zamestnancom prenaj imateía za
účelomvykonania nevyhnutných opráv,
Nájomca je povinný zabezpečit' na svoje naklady bežnéopravy súvisiace s užívaním
prednretu nájmu, ako aj bežnúúdržbupredmetu nájmu teda zabezpečit' úkony spojené
s udrŽiavaním predmetu nájmu vrátane opráv, ktorých potreba vznikla v dósledku
nadmerného opotrebenia predmetu nájmu spósobeného nájomcom alebo tretími
osobatni, ktoré pre nájomcu v.r-konávajú akékol'vek práce a činnosti,
resp.zamestnancami nájomcu. Porušenie tohto článku sa považuje za závažné
poruŠenie podrnienok tejto zmluvy v súlade s ustanovením čl. V bod 1 písm. dd)
zntlur r,.
Nájomca nesmie na predmete nájmu vvkonávat' stavebné úpravy ani iné podstatné
Zmen\l bez predchádzajúceho písolrrnéhosúhlasu vlastníka, tzn. Košického
samosprávneho kraja.
Nájomca zodpovedá prenajímatel'ovi za škodu spósobenú prevádzkovou činnost'ou,
ako aj za škodu. ktorá vznikne jeho zavinením alebo zavinením jeho zamestnancov, či
tretích osób, ktoré pre rrájomcu vykonár,ajú akékol'vek práce a činnosti. Nájomca je
povinný vzniknutú škodu odstránit' bez zb7ločnéhoodkladu na svoje náklady. V
prípade, ak nájomca vzniknutú škodu neodstráni, urobí tak prenajímateť a nájomca je
povinný uhradit'mu náklady spojené s odstránením vzniknutej škody.
Prenajímatel'nezodpovedá za škody vzrriknuté na majetku vnesenom nájomcom do

predmetu nájnrua nezodpovedá zajeho zabezpeěenie proti poškodeniu,Y,rádeži
a inénru znehodnoteniu.

10.

V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ku dňu skončenia nájmu predmet
nájmu vypratat'a uviest'do póvodného stavu, a to s prihliadnutím na obvyklú mieru
opotrebenia

čl. vtI

Doručovanie
Znrluvné stranv sa dohodli. že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podťa
tejto zmlLrl'5.,' si budú doručovat' poštor-r. tbrmou doporučenej zásielky alebo osobne.
PÍsomnost'ou obsahujúcou právne význanrné skutočnosti sa na účelytejto zmluvy,
rozumie najmá výpoved' a odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich
vzqomná korešporrdencia sa bude zasielat' na adresy uvedené v záhlavi tejto zmluvy,
pokiať zcl zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomnéhooznámenia
o zmene kontaktne.i adresy sa považuje za adresu určenúna doručovanie adresa uvedená
v záhlavi zmluvy.
2. Pri doručovaníprostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenúdňom jej
doručenia na adresu podla predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia
zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana ktorá je adresátom, odoprie
doruěovanú zásielku prel,ziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky spáť
odosielatel'ovi. i ked' sa adresát o obsahrr zásielky nedozvedel. Listina adresovaná
znrluvnei strane. ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenútejto strane
okamihorrr. ked'túto prevezme alebo odmietne prevziat'.
1.

čt. vttt

záverečnéustanovenia
1.

2.
J.
4.,

5.

Zmlul'a nadobúda platnost' dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnost'dňom
nasleclrrjúcirn po dnijej zverejnenia na rr"ebovom sídle prenajímatel'a.
Znrluvaje vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho pojednom rovnopise pre
prenajímatel'a, KSK a pre nájomcu.
Žmlulru je možnémenit' atebá dopÍRat' len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán fbrmou písomného dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami.
Právne vzt'ahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany vyhlasujú a podpisom na zmluve potvrdzujú, že zmIuvanebola
uzatvorená v tiesni. zanápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým
ustanoveniam porozumeli. tieto sú prejavorn ich skutočnej,vážnej a slobodnej vóle a
zavázttiú sa ich dobrovol'ne plnit'.

V Michalovciach, dňa

...........

Za prenajímatel'a:

Za nájomcu:
|

-F-.)

P odpis,. ... ...

.

_l

.,. ....

.

l

.,.:'.-,.

...,...

Ing. Jaroslav Kapitan

riaditef školv

Ing. František Tokar

konateť

