
Zmluva o najme nebytových priestorov
uzatvorená podľa Zákona Č. 116/1990 Zb.

o nájme a podnájme nebytových priestorov

Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 Ol Rajec
IČO OO 321 575
v mene mesta koná Ing. Ján Rybárik, primátor mesta, zvolený za primátora Mesta Rajec dňa

27.11.20 IO, podľa Osvedčenia o zvolení za primátora mesta zo dňa 27.11.2010
ako prenajímateľ na strane jednej (ďalej len Prenajímateľ)

a

Amatérsky Športový klub polície

Ing. Ľuboš Cesnek, predseda AŠKP Žilina
ako nájomca na strane druhej ( ďalej len Nájomca)

uzatvárajú nájomnú zmluvu nasledovného obsahu a podmienok

I.
Predmet Ilájmu

Mesto Rajec je výlučným vlastnikom nehnuteľnosti objektu Orlovňa, súp. Č. 40/8
postaveného na KN parc. č. 740, na ámestí A. Škrábika v Rajci, v katastrálnom území
mesta Rajec. Predmetný dom je zapísaný v katastri nehnuteľností, na Katastrálnom úrade
v Žiline, na liste vlastníctva Č. 1500.

II.
Účel užívallia

Nebytové priestory v rozsahu Y, objektu, t.j. 45 m2
, ktoré pozostávajú z jednej miestnosti,

vstupného priestoru a sociálneho zariadenia prenecháva Mesto Rajec Nájomcovi, ktorý bude
využívať daný nebytový priestor ako dielňu k technickej údržbe športovej výstroje (oprava
bicyklov, mazanie lyží), ako šatňu pre zabezpečovanie tréningovej činnosti pre deti a ako
klubovňu k stretávaniu sa športujúcich detí a mládeže.

III.
Doba Ilájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s účinnosťou od 1.7.2011.

IV.



IV.
Cena nájomné/zo a služieb

Výška nájomného sa určuje podľa Smernice Č. 42/2009 o určovaní cien, postupu
a podmienok pre nájom nebytových priestorov a ostatného nehnuteľného majetku.
Podľa čl. IX. Smernice č. 42/2009 je v právomoci pri~ótnr'ol znížiť cenu nájmu za nebytový
priestor 020 %. Cena nájomného pre Nájomcu je / mesiac aje splatné najneskôr
k poslednému dňu príslušného mesiaca. Nájomca sa zaväzuje pravidelne platiť okrem
dohodnutého mesačného nájomného, aj všetky poplatky súvisiace s užívaním predmetu
nájmu.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť prehlásenie elektromera na odber
elektrickej energie, ktorý bude využívať na základe podružného merača po dohode s
Vladimírom Záňom, ktorý je 1. č. nájomcom druhej It, objektu.
Poplatky za vodné a stočné budú prefakturované na základe faktúr od spoločnosti

Sevak, a.s.
ájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi poplatky za odvoz komunálneho odpadu

podľa predloženého platobného výmeru, v stanovenej lehote splatnosti.
Kúrenie (kacWe, príp. konvektor) si zabezpečí Nájomca sám na vlastné náklady.

V.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán

1/ Prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor Nájomcovi v stave spôsobilom na
obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať bežné opravy
a údržbu užívaných priestorov tak, aby nedošlo k znehodnoteniu predmetu nájmu.

2/ Výpovedná lehota na ukončenie tejto nájomnej zmluvy je pre obidve strany trojmesačná a
začína plynúť prvým dňom kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.

3 / Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti BOZP a PO (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna
ochrana), v zmysle ktorých bude zabezpečovať BOZP a PO v celom Predmete nájmu a za ne
v plnej miere zodpovedať.

4/ V prípade skončenia nájmu je Nájomca povinný vrátiť nebytový priestor v stave, vakom
ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

VI.
Záverečné ustanovenia

1/ Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po 2 vyhotovenia.

2/ Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len formou písomných dodatkov, pre platnosť

ktorých sa vyžaduje vlastnoručný podpis účastníkov zmluvy.

3/ Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa s jej obsahom oboznámili, že sú oprávnení takúto
zmluvu uzatvoriť a bez nátlaku ju vlastnoručnepodpisujú.
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V Rajci, 23.6.2011

~•.Pr.enajímateľ:
. - Rl::.-I.;',.,

Nájomca:

Amalh,., -r-'- •

Okre~é r:'ä:~~~ľtm:~~:~::: :__~:_:_._~~~
Ing. Ľuboš Cesnek
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