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.~~!- • tg ii~Ji'ih~·Ii"ebytových priestorov a hnutel'ných vecí
uzatvorená podľa zák. Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

PRENAJÍMATEĽ:

NÁJOMCA:

Mesto Rajec
so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
IČO: OO 321 575
v mene koná: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
zvolený za primátora Mesta Rajec dňa 27.11.2010, podľa osvedčenia

o zvolení za primátora mesta zo dňa 27.11.20 l O,
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 23621432/0200

Jozefína Kollárová - RAJKA
miesto podnikania: Ul. 1. mája 412/1, 015 01 Rajec
IČO: 33 353 352
DIČ: 1022476642
IČ DPH: SK 1022476642
Bankové spojenie: 1138244432/0200

Článok I.
Úvodné ustanovenie

1.1. Prenajímateľ je v celosti výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Rajec, a to stavby domu súpisné číslo 412, touto stavbou zastavaného
pozemku KNC parcely číslo 1900/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1119 m2

a pozemkov KNC parcely Č. 1900/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 804 m2 a KNC
parcely č. 1900/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2

. Predmetné nehnuteľnosti

sú zapísané v katastri nehnuteľností na Správe katastra Žilina na liste vlastníctva č. 1500
vedenom pre katastrálne územie Rajec.

1.L1. V dome súpisné číslo 412 sa nachádzajú okrem iných aj nebytové priestory, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy, a to kuchyňa a jedáleň s ľrÍslušenstvom, ktoré sú označené ako :
nebytový priestor č. 1.01 - sklad o výmere 9,25 m
nebytový priestor č. 1.02 - sklad o výmere 7,05 m2

nebytový priestor č. 1.03 - chodba o výmere 6,61 m2

nebytový priestor č. 1.04 - WC o výmere 1,85 m2

nebytový priestor č. 1.05 - sklad o výmere 16,39 m2

nebytový priestor č. 1.06 - kuchyňa o výmere 65,11 m2

nebytový priestor č. 1.07 - sklad o výmere 6,05 m2

nebytový priestor č. 1.16 - jedáleň o výmere 69,92 m2

1.2. Prenajímateľ je ďalej výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, ktoré sa nachádzajú
v priestoroch kuchyne ajedálne, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, súpis ktorých je uvedený
v prílohe 2,3 k tejto zmluve.
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1.2.1. Zmluvné strany pre účel tejto zmluvy stanovujú, že hnuteľné veci uvedené v prílohe
sa považujú za technologické zariadenia, a to tieto veci: . ~ .

- elektrická pec TE31 - lks - funkčná
- elektrická pec TE31 - 1 ks - nefunkčná
- miešací stroj 1 ks - funkčný

- váha stolová kuchynská - 1 ks - funkčná
- panvica kuchynská - 1 ks funkčná

- elektrický kotol kuchynský - 1ks - funkčný
- univerzálny kuchynský stroj - 1ks - funkčný
- kuchynský robot - 1 ks - funkčný

1.3. Prenechanie predmetu nájmu do užívania nájomcovi schválilo Mestské zastupiteľstvo

v Rajci na zasadnutí dňa 09.06.2011 Uznesením číslo 90/2011, ktoré je súčasťou tejto
zmluvy ako príloha 11, v nadväznosti na výsledok obchodnej verejnej súťaže o výber
najvhodnejšieho záujemcu o nájom predmetných nebytových priestorov, ktorá bola vyhlásená
podľa ust. § 9a ods. 2 písm. b) zák. Č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe
Uznesenia Mestského zastupitel'stva v Rajci Č. 16/2011 zo dňa 20.01.2011 v spojení .)
s Uznesením Mestského zastupitel'stva Č. 56/2011 zo dňa 31.05.2011.

Článok II.
Predmet nájmu a účel nájmu

2.1. Prenajímatel' na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi za odplatu do
užívania titulom nájmu nebytové priestory slúžiace na účel prevádzkovania kuchyne
a jedálne s príslušenstvom, nachádzajúce sa v dome súpisné číslo 412 postavenom na
parcele registra C číslo 1900/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1119 m2

v katastrálnom území a obci Rajec, a to konkrétne:
nebytový priestor č. 1.01 - sklad o výmere 9,25 m2

nebytový priestor č. 1.02 - sklad o výmere 7,05 m2

nebytový priestor č. 1.03 - chodba o výmere 6,61 m2

nebytový priestor č. 1.04 - WC o výmere 1,85 m2

nebytový priestor č. 1.05 - sklad o výmere 16,39 m2

nebytový priestor č. 1.06 - kuchyňa o výmere 65,11 m2

nebytový priestor č. 1.07 - sklad o výmere 6,05 m2

nebytový priestor č. 1.16 - jedáleň o výmere 69,92 m2

2.1.1. Pôdorys priestorov tvoriacich predmet nájmu je súčasťou tejto zmluvy ako
príloha 4/.

2.1.2. Nájomca je oprávnený užívať na účel prístupu k predmetu nájmu vchod zo zadnej
časti domu súp. č. 412 so vstupom cez chodbu priamo do priestorov kuchyne a vstup do
jedálne cez rampu.

2.1.3. Nájomca je oprávnený užívať na účel zásobovania prevádzky pozemky nachádzajúce sa
v zadnej časti domu súp. č. 412, v kat. úz. Rajec, a to parcelu číslo 1900/16 a 1900/7 s tým,
že uvedené pozemky je oprávnený užívať len na účel prejazdu a prechodu k predmetu nájmu,
naloženie a vyloženie tovaru určeného na zásobovanie prevádzky ana parkovanie jedného
osobného motorového vozidla nájomcu.
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2.2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania aj hnuteľné veci ( veci
a technologické zariadenia), ktoré sú uvedené v zozname vyradeného majetku, ktorý
ako príloha 2/ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a v zozname zaradeného
drobného majetku, ktorý ako príloha č. 3/ tvorí neoddeliteľnúsúčasť tejto zmluvy.

2.3. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet naJmu do uZlvania na účel

prevádzkovania podnikateľskej činnosti nájomcu v predmete podnikania poskytovanie
závodného stravovania, pohostinskej a obchodnej činnosti, v rozsahu prevádzkovania,
ktorý má povolený živnostenským oprávnením, na účel organizovania spoločenských

akcií v predmete nájmu.

Článok III.
Nájomné, platobné podmienky

3.1. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu:

a) dohodnuté nájomné za užívanie nebytových priestorov tvoriacich predmet nájmu

spolu vo výške 550 € ( päťstopäťdesiat eur) mesačne, pričom v tejto cene je zahrnutá

aj dodávka tepla do predmetu nájmu.
b) dohodnuté nájomné za užívanie hnuteľných vecí tvoriacich predmet nájmu spolu

vo výške 50 € ( päťdesiat eur) mesačne.
c) platby za spotrebovanú vodu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom,

v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre prenajímateľa.Prenajímateľje oprávnený vystaviť

nájomcovi faktúru ( preúčtovať platbu) na základe dodávateľskej faktúry, ktorou dodávateľ

vody vyúčtuje prenajímateľovi spotrebovanú vodu, stočné, zrážky ( vodné, stočné a zrážkové

vody) s tým, že prenajímateľ preúčtuje faktúrou nájomcovi vodné, stočné a zrážky za

vyúčtovacie obdobie uvedené v dodávateľskej faktúre, podľa stavu zaznamenaného na

podružnom vodomere, ktorý osobitne zaznamenáva spotrebu vody v predmete nájmu, na

ktorom je uvedený počiatočný stav ku dňu vzniku nájmu: 1726 m3

d) poplatky za odvoz komunálneho odpadu podľa platobného výmeru vystaveného

prenajímateľom,resp. správcom dane za odpad.

f) všetky ostatné platby súvisiace s užívaním predmetu nájmu, ktorých
nevyhnutnosť sa vyskytne v priebehu trvania nájmu a nie sú uvedené v tejto zmluve

a všetky poplatky za služby, ktoré si objedná v súvislosti s prevádzkou činnosti

v predmete nájmu nájomca

3.2. Nájomca je povinný zabezpečiť si dodávku služieb spojených s užívaním predmetu

nájmu sám, vo vlastnom mene a na vlastný účet. Za týmto účelom sa zaväzuje uzatvoriť vo

vlastnom. mene a na vlastný účet zmluvy na dodávku energií, a to elektrickej energie

a plynu s príslušnými dodávateľmi a platby za spotrebovanú elektrinu a plyn platiť

dodávateľomplatby riadne a včas podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Pre tento účel

sa zaväzuje zabezpečiť si vlastný merač spotrebovanej el. energie a plynu v predmete nájmu.

To isté platí v prípade využívania telekomunikačných,internetových služieb a podobne.
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3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné je splatné vždy na obdobie jedného kalendárneho
mesiaca vopred (spolu vo výške 600 Eur), 15. deň príslušného kalendárneho mesiaca na účet

prenajímatel'a vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu 2096063653/0200, alebo v peňažnej hotovosti
do pokladne prenajímatel'a.
3.3.1. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné na základe tejto zmluvy arozpisu platieb
nájomného, ktorý prenajímatel' vystaví jeden krát ročne na začiatku príslušného kalendárneho
roka.
3.3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za obdobie mesiaca august 2011 vo výške 600
Eur je splatné v lehote do pracovných 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
bezhotovostným prevodom na účet prenajímatel'a, alebo do pokladne prenajímatel'a.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška ročného nájomného bude počas nasledujúcich rokov
platnosti tejto zmluvy každý rok zvýšená o percentuálny medziročný nárast miery inflácie
verejne vyhlásený Štatistickým úradom SR vždy od 01.01. príslušného kalendárneho roka.
Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímatel'ovi zvýšené nájomné vždy od 01.01. nasledujúceho
kalendárneho roka počas celej doby trvania nájmu.
Cena nájmu zvýšená o index inflácie v príslušnom kalendárnom roku bude základom pre
zvýšenie výšky nájomného na nasledujúci rok. Nájomné sa v žiadnom prípade v nadväznosti
na zmeny indexu nebude znižovať, len zvyšovať.

3.5. V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného a ostatných platieb, ktoré je
nájomca povinný platiť na základe tejto zmluvy (porušenia povinnosti platiť riadne a včas),

má prenajímatel' právo žiadať od nájomcu na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty vo
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania s platením.

Článok IV.
Doba nájmu a skončenie nájmu

4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.07.2021, s platnosťou odo dňa podpísania
tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
4.2. Nájom dojednaný na určitý čas sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím dojednaného času trvania nájmu je

možné nájom ukončiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou prenajímatel'a v prípadoch uvedených v ustanovení § 9 ods. 2 zák.

č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
c) výpoveďou nájomcu v prípadoch uvedených v ustanovení § 9 ods. 3 zák. č.

116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
4.3.1. Dohodnutá výpovedná doba je trojmesačnáa začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

4.4. Nájomca sa zaväzuje po ukončení nájmu predmet nájmu vypratať a odovzdať

prenajímatel'ovi spolu s hnutel'nými vecami, ktoré sú predmetom nájmu v stave
zodpovedajúcom obvyklému užívaniu a opotrebeniu za predpokladu, že nájomca
zabezpečoval výkon pravidelnej údržby a opravy vecí, a to v lehote do 3 dní odo dňa

skončenia nájmu. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu po skončení nájmu spíšu zmluvné



strany protokol, v ktorom budú zapísané prípadné vady a poškodenia predmetu nájmu zistené
obhliadkou.

4.5. Nájomca je povinný na vlastné náklady do 3 dní po skončení nájmu:
a) vypratať Predmet nájmu - odstrániť z Predmetu nájmu akýkoľvek hmotný

majetok Nájomcu;
b) odstrániť z Predmetu nájmu všetky Úpravy vykonané Nájomcom bez súhlasu

Prenajímateľa, pokiaľ sa písomne nedohodnú inak;
c) odborným spôsobom opraviť a odstrániť akékoľvek škody na Predmete nájmu

spôsobené Nájomcom
d) odovzdať Prenajímateľovi písomný protokol o odovzdaní Predmetu nájmu

podpísaný Nájomcom spolu so všetkými kľúčmi od Predmetu nájmu, inak je
Prenajímateľoprávnený vymeniť všetky zámky na účetNájomcu.

4.6. V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu
z predchádzajúceho bodu 4.5., zaplatí Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške
2000 € a Prenajímateľ má právo (nie povinnosť) vypratať Predmet nájmu, odstrániť Úpravy,
vykonať opravy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, vakom bol ku dňu odovzdania
Nájomcovi, a to všetko na náklady Nájomcu.

4.7. V prípade omeškania nájomcu s vyprataním a odovzdaním predmetu nájmu
prenajímateľovi viac ako 3 dni, nájomca týmto udeľuje prenajímateľovi súhlas k vyprataniu
priestorov tvoriacich predmet nájmu s tým, že prenajímateľ je oprávnený akýmkoľvek

spôsobom vstúpiť do predmetných priestorov a veci, ktoré sú vo vlastníctve nájomcu
uskladniť, pričom prenajímateľ je povinný nájomcu upovedomiť o mieste uskladnenia jeho
vecí.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Prenajímateľ má právo a zaväzuje sa:
prenechať nájomcovi do užívania predmet nájmu v stave spôsobilom k užívaniu
podľa účelu nájmu,
poskytnúť nájomcovi na jeho požiadanie potrebnú konzultačnú a poradenskú
súčinnosť pri realizácii bežných opráv a údržby predmetu nájmu, ktoré je nájomca
povinný vykonávať na základe tejto zmluvy, prípadne ktorých vykonanie sa stane
nevyhnutným počas platnosti tejto zmluvy
vykonávať kontrolu užívania predmetných nebytových priestorov, vykonávania
údržby predmetu nájmu a dodržiavania bezpečnostnýchpredpisov zo strany nájomcu
vykonať rekonštrukciu predmetu nájmu po predchádzajúcej konzultácii s nájomcom
tak, aby bol zachovaný účel nájmu uvedený v tejto zmluve
oznámiť nájomcovi predpokladaný termín vykonania rekonštrukcie predmetu nájmu
najneskôr 1 mesiac pre začatím vykonávania prác
rozhodovať o nájomcom predloženom pláne nevyhnutných opráv a údržby hnuteľných

vecí tvoriacich predmet nájmu, ktoré má zabezpečiťna vlastné náklady prenajímateľ

rozhodovať o financovaní opráv a údržby hnuteľných vecí tvoriacich predmet nájmu,
ktorých potreba sa vyskytne v priebehu roka
rozhodovať o udelení súhlasu s nájomcom predloženým návrhom na vykonanie
zhodnotenia interiérov nebytových priestorov tvoriacich predmet nájmu a udeľovať

nájomcovi predchádzajúci súhlas s vykonaním investícií na zhodnotenie predmetu
nájmu, rozsah zhodnotenia a hodnotu investície
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5.2. Nájomca má právo a zaväzuje sa :
a) zabezpečovať bežnú údržbu a opravy predmetu nájmu tak, aby na predmete nájmu

nevznikla žiadna škoda, a aby nedošlo k znehodnoteniu predmetu nájmu,

b) poskytovať prenajímateľovi užívanie jedálne ( časť predmetu nájmu) na
kultúrne a spoločenské podujatia organizované Mestom Rajec ( prípadne
MsKS) bezplatne

c) v prípade, ak sa prenajímateľ rozhodne vykonať rekonštrukciu priestorov kuchyne,
prípadne jedálne ( predmet nájmu) v dôsledku čoho počas obdobia vykonávania
rekonštrukcie nájomca nebude môcť užívať predmet nájmu bez obmedzenia,
prenajímateľ poskytne nájomcovi počas obdobia rekonštrukcie zľavu z ceny
nájmu; ak nájomca nebude môcť užívať priestory počas obdobia rekonštrukcie
vôbec, tak počas tohto obdobia nebude povinný platiť nájomné

d) udržiavať na vlastné náklady v stave zodpovedajúcom bežnému užívaniu
a opotrebeniu aj hnuteľný majetok vo vlastníctve prenajímateľa, ktorý je nájomca
oprávnený užívať na základe tejto zmluvy,

e) užívať prenajaté priestory výlučne na dohodnutý účel tak, aby v dôsledku činnosti

nájomcu nedošlo k žiadnym škodám a poškodeniu majetku prenajímateľa, a to ako
z dôvodov na strane nájomcu, tak i so zreteľom na práva a povinnosti tretích osôb
vo vzťahu k prevádzkovaniu činnosti nájomcom a vzťahmi s tým súvisiacimi,

f) bez zbytočného odkladu oznámiť a písomne nahlásiť prenajímateľovi potrebu
nevyhnutných opráv nebytových priestorov, o vykonaní ktorých rozhodne
prenajímateľ,

g) na vlastné náklady vykonávať opravy a bežnú údržbu zariadenia a vybavenia
kuchyne ( hnuteľných vecí a technologických zariadení) vo vlastníctve
prenajímateľa, v jednorazovej hodnote opravy do 50 Eur vrátane, nad tento limit
financuje opravy prenajímateľ na základe písomnej požiadavky nájomcu

h) nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi plán nevyhnutných opráv a údržby
predmetu nájmu Ix ročne vždy k 31.1. príslušného kalendárneho roka, a vykonať

len tie opravy, ktoré prenajímateľ schválil a zahrnul do rozpočtu mesta, ktorý
podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom

i) úpravy zamerané na zhodnotenie interiéru prenajatých priestorov vykonávať len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. V prípade zásahov do
stavebno-technického riešenia, elektroinštalácie a vodoinštalácie nehnuteľností je
nájomca povinný vyžiadať si k takýmto úpravám predchádzajúci písomný súhlas
prenajímateľa, inak zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknuté škody.

j) platiť prenajímateľovinájomné a poplatky za služby poskytované s nájmom riadne
a včas, v termínoch splatnosti uvedených v zmluve,

k) po ukončení nájmu odovzdať prenajímateľovi prenechané priestory v stave
zodpovedajúcom obvyklému užívaniu a opotrebeniu, bez nároku na náhradu
nákladov súvisiacich so zhodnotením predmetu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú písomne inak,
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l) predmet nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať hygienicky vyčistený;

m) nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám
bez písomného súhlasu prenajímateľa,

n) zaplatiť prenajímateľovi v plnom rozsahu všetky škody vzniknuté na predmete
nájmu, ktoré vzniknú z príčinnej súvislosti s nečinnosťou nájomcu pri povinnosti
nahlásiť prenajímateľovi potreby opráv, ktoré je povinný tento zabezpečiť,

o) Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, slovenskými technickými normami a hygienickými,
bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi aktuálne platnými na území
Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo živote a zdraví
osôb a nesmie používať látky, postupy a zariadenia poškodzujúce životné
prostredie výparmi, hlukom a vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podľa

príslušných noriem platných na území Slovenskej republiky,

p) 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.

q) Nájomca je povinný zabezpečovať v súlade s platnou právnou úpravu všetky
povinné revízie a odborné skúšky všetkých vyhradených plynových, elektrických
a technických zariadení, ktoré sú predmetom nájmu. Zabezpečovať pravidelný
servis a opravy všetkých technologických zariadení ( sporáky) v zmysle platných
predpisov na vlastné náklady.

r) Nájomca ako prevádzkovateľ Predmetu nájmu preberá na seba zodpovednosť

a zodpovedá za dodržiavanie všetkých primeraných a potrebných opatrení na
zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, ktoré sa v čase podnájmu budú
nachádzať v Predmete nájmu, ako aj opatrenia na ochranu majetku nachádzajúceho
sa v Predmete nájmu,

s) Nájomca zodpovedá za realizáciu primeraných opatrení na ochranu Predmetu
nájmu pred vlámaním aJalebo krádežou.

t) Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi na jeho požiadanie vstup do
predmetu nájmu za účelom vykonania kontroly dodržiavania povinností nájomcu
vyplývajúcich z tejto zmluvy a platných právnych predpisov a kontroly účelu

užívania predmetu nájmu nájomcom.

5.3. Nájomca prehlasuje, že stav predmetu nájmu mu je dostatočne známy a že tento je
spôsobilý na užívanie a účel dohodnutý v tejto zmluve.

Článok VI.
Osobitné dojednania

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú vzájomne spolupracovat' a poskytovat' si
vopred informácie o poskytovaní priestorov sály a jedálne do nájmu tretím osobám tak,
aby priestory sály a predmetu nájmu na základe tejto zmluvy boli účelne využité.
(vzájomná súčinnosť a informovanosť pri plánovaní akcií nájomcu a prenajímateľa a pri
poskytovaní priestorov jedálne nájomcom a priestorov sály prenajímateľom do užívania
tretím osobám na kultúrne a spoločenské akcie).

(7]



\l~
6.2. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzujem, že som bola oboznámená s
dokumentmi upravujúcimi prevádzkovanie budovy v ktorej sa nachádza predmet nájmu
a povinnosťami užívateľov, a to s prevádzkovým poriadkom" Kultúrneho domu" Č. 412 na
ulici 1. mája v Rajci zo dňa 01.09.2005 a Nariadením o zabezpečení prevádzky Kultúrneho <-

domu Č. 412 počas školského roku zo dňa 9.10.2008, ktoré vydal prenajímateľ.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, spravujú sa právne vzťahy medzi
zmluvnými stranami platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov.
7.2. Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dve vyhotovenia.
7.3. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len formou písomných dodatkov, pre platnosť

ktorých sa vyžaduje vlastnoručný podpis všetkých účastníkov zmluvy.
7.4. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa s jej obsahom oboznámili, že sú oprávnení takúto
zmluvu uzatvoriť a pri plnom vedomí po oboznámení sa s jej obsahom zmluvu bez nátlaku
vlastnoručne podpisujú.
7.5. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľa každú
zmenu, ktorá sa týka právneho vzťahu založeného touto zmluvou.
7.6. Zmluvné strany berú na vedomie, že s poukazom na ustanovenie § 47a ods. 1/
Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanovením § Sa ods. 1/ zák. Č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám, je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zvere]nema.

Rajec, 01. augusta 2011
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NÁJOMCA:
Jozefína Kollárová - RAJKA
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Jozefína Kollárová
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Súpis príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy:

Príloha Č. II - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci zo dňa 09.06.2011 číslo 90/2011,
Príloha Č. 21 - zoznam vyradeného majetku
Príloha Č. 31 - zoznam zaradeného drobného majetku
Príloha Č. 41 - pôdorys priestorov tvoriacich predmet nájmu
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Výpis Z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 90/2011 konaného
dňa 09.06.2011

Mestské zastupiteľstvo

I. prijíma
výsledok obchodnej verejnej súťaže o výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom nebytových
priestorov - kuchyňa s príslušenstvom nachádzajúce sa v dome s.č. 412 na ul. l.mája v Rajci,
ktorý predložil uchádzač RAJKA - Jozefína Kollárová, stravovacie služby so sídlom Rajec, ul.
l.mája 412.

II. ukladá
1. MsÚ pripraviť zmluvu o nájme do 60 dní.
2. MsÚ oboznámiťvíťaza OVS s výsledkom do 10 dní.

I

Ing.Ján Rybárik,v.r.
primátor mesta
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Príloha č. 2/ k Zmluve o nájme z 01.08.2011
Zoznam zaradeného drobného majetku mesta za Kultúrny dom č. 16 - všetky typy majetku, 1.1.1980 - 14.4.2011

Majetok VYRADENÝ, používaný

Prevádzkovatel': RAJKA - Kollárová Jozefína, so sídlom Rajec, ul. 1. mája 412

Priestory kuchyne a jedálne v dome č.s. 412 na ul. 1. mája v Rajci
P.č. P.č. zo Inv. číslo názov Počet Jednot. Celková Dátum Dátum Poznámka

zoznamu cena cena nadob. vyradenia
1. 40 3097 Kuchyn. robot - kuch. 1 17,49 17,49 1.1.2000 31.12.2007 funkčný - techlog. časť
2. 44 3106 El. sporák - kuch. 1 54,27 54,27 1.1.2000 31.12.2007 nefunkčný - slúži ako stôl
3. 45 3107 El. sporák - kuch. 1 54,97 54,97 1.1.2000 31.12.2007 nefunkčný - slúži ako stôl
4. 56 3243 Hasiaci príst. 2ks Soc. dom 1 204,96 204,96 1.1.2001 22.4.2010 vymenený za nový

.
Zoznam drobného majetku mesta za Kultúrny dom

Majetok NEZARADENÝ, používaný

Prevádzkovate!': RAJKA - Kollárová Jozefína, so sídlom Rajec, ul. 1. mája 412

Priestory kuchyne a jedálne v dome č.s. 412 na ul. 1. mája v Rajci

P.č. Názov Počet Poznámka

1. Plynové varné stoličky 3 zaradené evidenčne

2. Stoličky bez čalúnenia - jedál. 24 zaradené evidenčne

3. Stôl kuchynský - jedáleň 8 vlastníctvo p. Kollárová

4. El. sporák, kuch. 1 nefukčný, zaradený evidenčne, slúži ako stôl

5. Plynový sporák - kuch. 1 funkčný, zaradený evidenčne

6. Plynový sporák - kuch. 2 nefunkčné, slúžia ako.stôl, zaradený evidenčne

7. Plynový prietokový ohrievač 1 funkčný, zaradený evidenčne

Invetarizácia vykonaná dňa 15.8.2011 p. Jaroslavom Rybárikom a p. Kollárovou Jozefínou.

Majetok pod por. č. 1 je uvedený v zmluve o nájme ako technologická časť.

Podklad ku inventarizácii - zoznam zaradeného majetku.

Spracovala: Bc. Júlia Tomčíková, 15.8.2011
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Príloha č. 3/ k Zmluve o nájme z 01.08.2011

Zoznam zaradeného drobného majetku mesta za Kultúrny dom č. 16 - všetky typy majetku, 1.1.1980 - 14.4.2011

Majetok ZARADENÝ, používaný

Prevádzkovatel': RAJKA - Ko\lárová Jozefína, so sídlom Rajec, ul. 1. mája 412

Priestory kuchyne a jedálne v dome č.s. 412 na ul. 1. mája v Rajci

P.č. P.č. zo Inv. číslo Názov Počet Jednot. Celková Dátum Poznámka

zoznamu cena cena nadob.

1. 1 3053 Stôl prac. - kuch. 1 9,69 9,69 1.1.2000

2. 2 3056 El. pec TE 31 - kuch. 1 40,73 40,73 1.1.2000 techologická časť

El. pec TE 31 - kuch. 1 40,73 40,73 1.1.2000 sú 2 ks z toho 1 ks nefunkčná

3. 3 3057 Miešací stroj - kuch. 1 41,66 41,66 1.1.2000 techologická časť

4. 4 3060 Regál kovový-kuch. 1 7,3 7,3 1.1.2000

5. 5 3061 Regálkovový-kuch. 1 7,3 7,3 1.1.2000

6. 12 3077 Váha stolová - kuch. 1 8,46 8,46 1.1.2000 technologická časť

7. 13 3078 Kuchynský stôl -kuch. 1 17,56 17,56 1.1.2000

8. 14 3079 Pracovný stôl - kuch. 1 9,69 9,69 1.1.2000

9. 15 3080 Hrniec nerez 48 cm - kuch. 1 11,22 11,22 1.1.2000

10. 16 3087 Skrinka nastav.uzv.-kuch. 1 5,61 5,61 1.1.2000

11. 17 3098 Mäsoklát - kuch. 1 10,16 10,16 1.1.2000

12. 18 3108 Panvica - kuch. 1 44,65 44,65 1.1.2000 nefunkčná

13. 19 3109 Panvica - kuch. 1 44,65 44,65 1.1.2000 technologická časť

14. 20 3110 Elekt. kotol - kuch. 1 49,06 49,06 1.1.2000 technologická časť

15. 21 3111 Univ. kuch. stroj - kuch. 1 22,9 22,9 1.1.2000 technologická časť

16. 22 3155 Podnos - kuch. 1 6,17 6,17 1.1.2000

17. 23 3156 Podnos - kuch. 1 6,17 6,17 1.1.2000

Invetarizácia vykonaná dňa 15.8.2011 p. Jaroslavom Rybárikom a p. Kollárovou Jozefínou.

Majetok pod por. Č. 2,3,13, 14,15 je uvedený v zmluve o nájme ako technologická časť.

Podklad ku inventarizácii - zoznam zaradeného majetku.

Spracovala: Bc. Júlia Tomčíková, 15.8.2011
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