
                               ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV                                        

uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov uvedený tiež ako  „Zákon NP“ a zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov uvedený tiež ako zákon.                                                                                                                                                                                                

      

     Článok I.                                                                                                                 

         Zmluvné strany                                                                             

   1.   Prenajímateľ:  Obec: Krajná Poľana                                                                                                                          

          zastúpená starostom obce Jozefom Feciľakom                                                                              

          sídlo : 09005 Krajná Poľana 24                                                                                                               

   IČO: 00330604                                                                                                                

   DIČ:2020808702                                                                                                                         

   bankové spojenie : Všeobecná úverová banka  a .s. Centrálna 584/5 pobočka  

   Svidník                                                                                                                                              

   číslo účtu: SK96 0200 0000 0000 2502 3612 (v texte zmluvy ako prijímateľ)                                 

2. Nájomca:                  Rómska hudobná skupina  zastúpená Ján Čonka nar. 1978, Krajná Poľ na 47     

                                                                                       

     Článok  II.                                                                                                        

    Úvodné ustanovenia                                                                                                     

1. Obec Krajná Poľana je vlastníkom budovy č.61 stojaca na parcele č. 198/2 v katastrálnom území 

Krajná Poľana zapísaná na liste vlastníctva č.1 katastrálneho odboru Okresného úradu vo Svidníku .                                                      

2. Súčasťou budovy sú nebytové priestory vo výmere 20,00m2.Účelom zmluvy je upraviť práva  

a povinnosti zmluvných strán pri nájme nebytových priestorov podľa podmienok zmluvy  .                                                                                                                                                        

4. Obecné zastupiteľstvo obce Krajná Poľana  uznesením č.9/3/2020 zo dňa 29.09.2020 schválilo 

prenájom nebytových priestorov a uzatvorenie zmluvy s nájomcom  .  

                                                                                        

                   Článok III                                                                                                       

          Predmet zmluvy                                                                                                  

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytové priestory na dočasné užívanie  za nájomné (v texte 

zmluvy ako !nájom“).                                                                                                                                                                            

     Článok IV                                                                                              

     Účel nájmu                                                                                         
1.Učel nájmu je užívanie nebytových priestorov za účelom nácviku hudobnej skupiny.                                                 

2. Užívanie nebytových priestorov iným spôsobom ako na účel nájmu je podstatným porušením 

zmluvy a prenajímateľ má v tomto prípade zmluvu vypovedať.   

                                                                                      

     Článok V.                                                                                                

     Nájomné                                                                                           
1.Po vzájomnej dohode oboch strán sa prenajímateľ zaviazal opraviť a vymaľovať prenajaté priestory 

(20,00m2)  a schodištia v kultúrnom dome.                                                                                                                         

2. Za prevedené stavebné a maliarske práce im bol poskytnutý prenajatý priestor 20m2 v kultúrnom 

dome na dobu určitú do 31.12.2022. 



     Článok VI.                                                                                                    

      Práva a povinnosti zmluvných strán                                                                                    

1.Prenajímateľ odovzdá nájomcovi nebytové priestory v neporušenom stave  .                                                    

2.Nájomca je povinný udržiavať nebytové priestory tak , aby nedošlo k ich poškodeniu alebo 

neprimeranému opotrebovaniu.                                                                                                                                  

3.Nájomca je povinný dodržiavať hygienu a čistotu nebytových priestorov.                                                                

4.Nájomca je povinný v nebytových priestoroch dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy  

týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia  . 

                                                                                                           

     Článok VII                                                                                                

    Začiatok nájmu a doba trvania                                                                                
1.Nájom sa začína dňom účinnosti zmluvy 01.10.2020 .                                                                                                              

2. Nájom trvá na dobu určitú do 31.12.2022.   

                                                                                                                                     

     Článok VIII.                                                                                     

           Skončenie nájmu                                                                                                       

1. Nájom končí uplynutím dohodnutej doby trvania nájmu .                                                                                                 

2. dohodou zmluvných strán.                                                                                                                                                               

3 Prenajímateľ má právo skončiť nájom výpoveďou, ak nájomca porušuje povinnosti vyplývajúce 

z nájmu .                                                                                                                                                                                             

4. Ak zmluvné strany skončia nájom dohodou , skončil nájom dňom  na ktorom sa dohodnú.                                                                    

5. Nájomca po skončení nájmu je povinný nebytový priestor vypratať a odovzdať prenajímateľovi 

v spôsobilom stave na obvyklé užívanie.     

                                                                                                                 

     Článok IX.                                                                                               

    Platnosť a účinnosť zmluvy                                                                              

1.Zmluva nadobúda platnosť dňom , keď ju podpíšu zmluvné strany  .                                                                                   

2. Zmluva je zmluvou , o ktorej zákon ustanovuje jej povinné zverejnenie .                                                                

Zverejnenie zmluvy sa riadi zákonom č.211/2000 Z. z.                                                                                                                       

3. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni  zverejnenia  . 

                                                                                                                                                                           

     Článok X.                                                                                                
    Záverečné ustanovenia                                                                                                   

1. Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil so stavom nebytových priestorov.                                                                 

2.Zmluvné strany prehlasujú , že si zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli. 

 

 

V Krajnej Poľane  dňa 30.09.2020 

Starosta Jozef Feciľak obec Krajná Poľana                                                    Rómska hudobná skupina                      

 Prenajímateľ                                                                                   zastúpená Ján Čonka- nájomca 

                 


