Náiomná zmluva
(zmluva o prenájme)
(uzatvorená podl'a Občianskcho zákonníka)

Marcclová. tČO: 00306550. sídlo: N4arcelol,á. Nárll. Slobodv
En,in Varga - starosta obce

Prerra.jímatel': Obec
zast.,.
(

d'alcj lert ako ..prenaj íIrratcl';

Nájorrrca:(§t.§Irtl*s]
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119913

bydlisko:

(d'alej lerr ako ..nájorr-rca")
(d'alej spolu aj ako ..znrlur,,né stran1,").

Článok t.
Prcdmct zmlul_1y
Predmetom tejto zmluvy je prenájom nasledovnej nehnutel'nosti:
Multifunkčné ihrisko - Marcelová, Radvanská cesta
/d'alej len ..prednret nájmu" alebo .,nehnutel'nost"'/
vybavenic predmetu nájmu: futbalové , tenisové a volejbalové ihrisko

článok II.

účeInálmu
1. Prerrajímatel'prenecháva predmet prenájmu deíinovaný v č1. I. tejto znrlul,v rrájomcovi
podnrienok dohodnLrtýclr v tejto zmluve. Predmet prenájmu sa prenajín-ra za ťtčelom:

prenáj mu multifunkčného ihriska

2. Nájomca nie je oprávnený prenechat'nehnutel'nost'do podrrájmu tretej osobe, ibaže by
tým prenajímate1' vyslovi1 písomný súhlas.

Článok III.
Doba nájmu
Táto náiontná zmlu_va sa uzatvára na dobu určitú.
začiatok nájmu: ...!.C:..á..ils.!h...c. .(§,,Lcc..
Koniec náj mu : .....IY....Ct.:.i.u. ir=.. L... .. l qo, u./

{
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Clánok IV.
Stav predmetu nájmu, jeho vybavenie a zariadenie

1. Prenajímatel' prenecháva nájomcovi nehnutel'ttost' do nájnrtr v stave spósobilom na riadne

užívanie.

2. Rozsah vybavenia a zariadenia predmetu nájmu je podrobne špeciíikovaný v článkrr I. tejto

nájomnej zmluvy,

3. Nájomca vyhlastrje. že so stavom predmetu nájmu sa oboznánlil vopred, rra základe

podrobne vykonanej oblrliadky a zároveň vyhlasuje. že predrnet prenájnru považuje za

spósobilý na riadne užívanie.
4. Zmluvné strany pri prevzatilodovzdaní predmetu nájmu vyhotovia preberací protokol, v
ktorom sa na základe vykonanej obhliadky predmetu nájmu zaznamenajú všetky závady a
poškodenia predrnetu náimu a stavy meračov energií (ak existujú); každá zo zmluvných strán
tejto nájomnej zmluvy obdržijedno vyhotovenie preberacielro protokolu podpísané oboma
zmluvnými stranami.

Článok V.
Výška nájomného za užívaniepredmetu nájmu

1.

Nájomné sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške:
(d'alej len,,Nájomné").

Článok VI.
Depozit
1.Nájomca je povinný pri podpise tejto zmluvy zložit'u prenajímatel'a depozit vo výške
. {ó:.................c.
2. Depozit zložený podl'a tohto článku nie je príjmom prenajímatel'a
nemá právo požadovat'vrátenie depozitu počas trvania nájmu.

z prenájmu. Nájomca

3. Prenajímateť móže depozit použit'na:
a) vykrytie vzniknutých škód na vybavení a zariadení predmetu náimu, ktoré vznikli

v

predmete nájmu počas trvania nájmu, a ktoré nájomca po výzve prenajímatefa dobrovol'ne
neuhradil v lehote l0 dní odo dňa doručenia výzvy nájomcovi (výška škody musí bý'
podložená faktúrou za oprayy alebo znaleckým posudkom, prípadne odborným vyjadrením),
b) na zap\atenie dlžnéhonájomného vrátane poplatkov z omeškania a zmluvných pokút, ak
nedójde k dobrovol'nej úhrade zo strany nájomcu.
4, Prenajímatel' sa zavázuje vrátit' depozit nájomcovi v plnej výške alebo jeho nepoužitú čast'
najneskór do 1 mesiaca od skončenia nájmu.

Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Prenajímatel je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na riadne
užívaniea zabezpečit' nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívanímpredmetu
nájmu.
1.

2. Drobné opravy súvisiace sjeho užívaníma náklady spojené s bežnou údržbouuhrádza
nájomca; pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržboupredmetu nájmu je

definovaný v nariadení č. 87l1995 Z.z.

3. Ak prenajímatel' nesplní svoju povinnost'odstránit' závady brániace riadnemu užívaniu
predmetu nájmu ani v lehote 30 dní od písomnej výzvy nájomcu prenajímatelovi, má nájomca
právo po uplynutí tejto lehoty závady odstránit'v nevyhnutnej miere na svoje náklady. Právo
na náhradu musí uplatnit'u prenajímatel'a bezzbytočného odkladu, inak jeho nárok zaniká.
Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstráneniazávad.

4. Nájomca je povinný oznámit' bez zbytočnéhoodkladu prena.iínratel'ovi potrebu tých opráv

v predmete nájmu. ktoré má znášaí'prenajímatel'. a umožnit'ich vykonanie; inak zodpovedá
za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. Ak sa nájornca nepostará o včasné
vykonanie drobných opráv abežnúúdržbu,rná prena.iímatel'právo tak urobit'po
predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovat'od neho náhradu.
5. Nájomca je povinný odstránit' závady a poškodenia, ktoré spósobil.

Ak

sa tak nestane. má

prenajímatel' právo po predchádza.iúcom upozornení nájomcu závady a poškodenia odstránit'
a požadovat'od nájomcu náhradu.
6. Nájomca nesmie vykonávat' stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v alebo na predmete

nájmu bez súhlasu prenajímatel'a. a to ani na svoje náklady. Prenajímatel' je oprávnený
vykonávat'stavebné úpravy na alebo v predmete nájmu a iné podstatné zmeny predmetu
nájmu iba so súhlasom nájomcu. Tento súhlas možno odopriet' len z vážnych dóvodov. Ak
prenajímatel' vykonáva také úpravy naprikaz príslušnéhoorgánu štátnej správy, je nájomca
povinný ich vykonanie umožnit'; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti

vznikla.

7. Nájomca sa zavázuje, že:

a) nedá do užívaniapredmet nájmu bez písomného súhlasu prenajímateťa
b) nebude rušit'v uživaní nad mieru primeranú pomerom užívateLovsusedných nehnutelností,

najmá hlukom, pachom, vibráciami, odpadmi a podobne,

Článok VIII.
Skončenie nájmu
zmluva sa móže skončit':
uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný

1. Táto nájomná

2. Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdat'prenajímatel'ovi do l dní odo dňa zániku
nájmu všetko, čo prevzal od prenajímatel'a pri vzniku nájmu a v stave v akom nehnutel'nosť

ptevzal.

3. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak nájomca predmet nájmu po skončení nájmu

neopustí (nevyprace) má prenajímatel'nárok na náhradu zauživanie nehnutel'nosti nájomcom
vo výške póvodne dojednaného nájomného, vrátane nároku na zmluvnú pokutu vo výške
20 oÁ z póvodne dojednaného nájomného a to zakaždý čo i len začatý deň užívania
nehnuteťnosti po skončení nájmu.

článok IX.

záverečnéustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
1

.

2.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každázo zmluvných strán obdrži
jeden rovnopis tejto zmluvy,
3. Túto zmluvu možno menit'alebo dopÍňat'iba písomnými očíslovanými dodatkami

podpísanýrr'i oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strally prehlasu.iú" že adresa. ktorá je
uvedená na tejto zmluve pri ich mene je ich adresou. na ktorej sa zdržuiúa prcbcrajú zásielky.
V prípade, ak by sa vrátila zásielka zIejto adresy ako nedoručená. považuie sa okamihom
uloženia na pošte za doručenú.
4. Yzí'ahy medzi zmluvnými stranami. ktoró nie sú upravené touto znlluvou sa riadia najmá

Občiansky'r.r zákonníkom a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpisnli.

5. Znrluvné strany vyhlasu.iú, že jednotlivým ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú. že zmluva
bola uzavretá slobodne. vážne. určito a zrozumitel'ne, a nie v tiesni a zanápadne
rrel'ý'hodnýclr podmienok a žiadne jej ustanovenia nepovažujúzarozpoínés dobrými mravrni.
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