
ZMLUVA
byŤo\.ých o nebyto\.ých pBeslorov UzoŤVoÍenó pod|o zókono č'540ll99l Zb., ktoýrn so mení
zókon č. 116l199a zb. o nájme o podnójme nebyiových prieýorov V znenízókono č' 403/l990

7k:,. Ó zókono č' 529l1990lh.

l. Prénojímďeť :

čl. l.
zm|uvné stÍony

trázov: obec Malianka
síďlo: Školská 32. 9o0 33 Marianka
IČo: 0o 304 930
DIČl 2o2 064 3680
zashipeoá sÍarostom: JUDÍ. Radovanom Jrrrikom
baÍkoYé spojeÍiel Baltkové spojenie: Dexia banka a.s.
číslo účtu| |804067002 / 5600
konfo|dnó olobo vo veci nójmu: Mgr. Totiono smiicvó t..!': 1905/445084
(do|ej |en pÍénojím otér]

méno o priézvisko/nózov: osičková Lenka
sídlo/b}tom: Pribinova 10/4, Malacky
IČo/ r.ě:
záshÍp€ný :
č.oP: .
Telefonický kontakh 0908/950 050
Bankové spojenie: TatŘbank4 a.s.
číslo účtu : ,

(do|ej |en nól9mco]

2. NóJomco :

ě|. ll.
Predmef o úče| zm|uvy

l' P.ed4)e.i..m tejlo zmluv'y je prenójom nebytového FiellorÚ - Íelocviěne, nochódŽojÚcej so V
objekte lók|odnej školy no NómésŤí 4 oprío ló, V Morionke, s.č.: ó2 no po|c č. :4/] o 4/2 kotosÍrólne
Územie Morionko' kfoÚ zo codmienok Uvedených v Jejto zm|Uve prenojímo pÍenojÍmotel V|ostník
nehnl]telhosŤi nójomcovi zo ÚČelom vyuÍvonio piesÍorov no športovo - iréningový píoces. sÚčosťou
nójmu podto Ťe].to zm|Uvy je oj i] ]Yc lójomcu Užívoť V nevyhnuinom ro^ohu pr]estory ško1y I

. chodi]'U no pízemíško|y v Íozsohu nevyhnutnom no príslup do telocvične

. sÓeió|ne zoíiodénié nÓ pn;:emí školy

. no prezliekonie o odk|odonie osobných Veci jé Určený priesJoí s |ovičkomipred vstupom do
letocvtcne

. cvičenci so prezÚVojÚ no |ovíčke zo vchodom do budovy

2 Nójomco so zovÓzu].e UŽíVoŤ prenojoiý priesŤor \.ý|učne V rozsohu o no Úče|' ktoý je loulo zmlUVoU
dohodnu1ý o v sÚIode s próvnymi predpismi vŤohujÚcimi so no predmeÍ nójmu. svojvo|nÓ zmeno Účelu
VyuŽÍio prenojotého priestoru nójomcom, o|ebo rozsohu uŽívonlo bude dÓVodorn no predčosné
Ukončenie nÓjmu' v sÚ|ode 5 Ust. s.9, oc]s.2, phm. o/ zókono č'11ó|1990 Zb. o nóime o podnó].me
neb}4o\.ých pÍiesŤoroý o s l3, č|' 11' zókono č.27aIl993.

č|. ||| '
Dobo nójmu

l Nójom ie|ocvične 50 Uzotvóro no dobu UrčifÚ V trvoní od 03.03.2oll do 3o.ó,201l.
2' Nóiomco bude te|ocvičňU Uívof V hýchŤo dňoch o hodinóch :

deň: sředo v čose od 19'45 do 20,45 hod'
3' skuiočné UŽíVonie Íelocvične zočíno dňom jej písomného odovzdonio medzi prenojímole|brn
o nolomcom,



čl. |V.
úhrodo zo nójom o s|užby, ceno nójmu

l. Nójomné zo telocvičňU prenojotÚ podlo iejto zrn|Uvy je stonovené V zmysle zóko^o č 18|199ó z.z.
o cenÓch v zneníne5korších predp]sov dohodo!] zm|Uvných strón Vo Výške 5 € / 1 hod (ó0 minÚt). V cene
nójornného je zohrnutÓ oj ceno zo s]Užby spojené s nójrnorn podlo te].io zrn|Uvy Nójomco berie no
vedomÍe, že Výško nól.omného je Určenó 5 oh|odom no dÍŽku dohodnute]. doby nójmU
2- NójoÍnco so zovozuje Uhrodíť nójomné Uvedené V bode |' lohto č|ónku, no Účet prenojímoteb
uvedený V Íej1o zm|L|Ve v mesočných sp óikoch, vo výške 20 €/ mésioc, nolneskor do 15 dňo prís|Ušného
mésioco píendjmu. zo deň sp nenio peňoŽného zóvózku nó].omcu vočí prenojímolelovi 50 povoŽUje deň
pripísonio d|Žnej sumy no Účet prenojírnoÍe|o'
3' V prípode omeškonio 5 Úhrodou nójomného pod|b tejio zm|Uvy je nójomco povinný ohÍodiť
prenojírnole|ovi Úrok Z omeškonio vo Výške 0,5% z nezop|oienej sumy zo koŽdý jzočotý deň
orneškonjo
4. V prípode Úprovy cien zo s]Užby spojené s nól'mom nebyÍového
Uprovív zóvíslosÍi od Všeobecnej Úprovy iýchio cien.
5 NevyužiÍle predrnet! nójmu zdóvodu no strone nójomcu
odpUstenie nÓjomného-

č|. V.
Próvo o povinnos|i pÍenojímolero

l . Prenojírnoie| je povinný odovzdof predmei nójmu nójomcovi v slove spósobi|om no dohodnuté
uŽíVon e poc]Ío Úče|U tejto zm|Uvy' Zópisnico o odovzdoní predmetu nójmu o odovzdoní k|Účov od
predmetu nóimu tvorí píohU č' l lejlo zm]Uvy
2' P|enojímole|je povinný riodne o Včos poskyinÚf nójomcovi sluŽby, no kloíé so zoviozo|'
3. PrenojímoÍeÍ 5i vyhrodzuje próVo VykonóVoť konlro|U prenojoiých priestorov zo Úče|om dodrŽiovonio
Všelkých Uslonovení zokotvených v Íejto zm|Lrve'

čl. Vl.
PÍóvo o povinnosli nójomcu

l. Nólomco so oboznómil so stovorn prenojo|ých p.iestorov podlo čl. |., bod l', tejto zm|u!ry o pre|]eró ich
V ýove spósobi|om k dohovorenému Úče|U t]žíVonio
2' Nójomco je povinný riodne o včos p|olil nójomné, plotby zo s|UŽby spojené s prenójrnorn predmeiu
nóimu podlo č|' lV , bod 2', 3', o 4' tejto zm|U\"/.
3. Nójomco ]e povinný UŽíVot predmei nójmu no Úče| o V ro^ohlr dohodnuiorn V ie]to Zm|Uve lok, oby
jeho LrŽíVoním o UŽÍvoním osobomi ZÚčoslnenými špodových čjnnosii pod orgonizóciou o vedením
nójomcu nevznik|i no predme1e nó]mu škody- Zo loklo Vzniknuié škody zodpovedó nó]'omco V p|nom
rozsohU nójomco. Nójomco zobezpečí, oby VšeÍci cvičenci o lréneíi ýslupovo|ido priesioíov télocvične
v čísie]' špoíiovej obuvi
4 Nólomco počos doby nÓjmu Uvedenej v č|' ||. tejÍo Zm|Uvy je povinný dodrŽiovof povinnosÍi
vypiýVojÚce z predpisov o ochrone zdrovio, bezpečnosti píi próci, ochrone mojetku, hygienických o
proiipoŽiornych p|edpisov. Zo VšeÍky škody o zo prÍcodné UbLiženie no zdroví' kioré Vznikli nedodíŽoním
1ýchlo predpisov Zodpovedó nójomco v plnom rozsohu Preno].ímoŤe| nezodpovedó zo rnojetok
nóiomcu V prenojotých prieíoroch, ktoÝ je povinný nójomco stróŽiť o ochroňovot sÓrn'
5. Nójornco je povjnný bez zbyiočného odk|odU oznóm|ť pÍenojímote|ovi polrebu nevyhnuiných opróv
prenojoých priestorov o UrnoŽnil prenojímoŤe|ovi v pípode hovórje, olebo nevyhnuÝch opróV okomŽitý
prístup do prenojo|ých priestorov
ó' Nójomco je povinný strpief obmedzenie V UŽíVoní prenojotých prieslorov V rozsohu poirebnom no
vykono.ie op|óV podlo bodu 5 Ťohlo č|ónkU lejto zrn|U\"r''
7 Nóiomco so zoVÓZUje vykonóvof beŽnÚ ÚdrŽbu predmetu nójmu no V|osiné nókody bez nóroku no
nol..odJ po 5konče1í no.oŤTe]^o V7|o|^'
8. Nójomco nie je opíóvnený vykonóVoť Íózne Úprovy v prenojoiom priesÍore bez sÚh|osU prenojÍmotelo
o to oni no Voslné nókody
9. Nójornco nie ].e opróVnený prenechof predmel nójmu do podnójm!, o|ebo výpožičky inej fyŽickej
olebo píÓVnickej osobe. Nójomco nie je opróvnený vyuŽívoÍ pnesÍory no Účely podnikonio
lo. Nóiomco Zodpovedó zo riodne dodrŽiovonie prenojímo1e|om slonovených pokynov no prevódzku
preno]olého píjestorU
l ] Nójornco zobezpečí vslup jednotne všelkých členov Nójomco so zovózuje, Že VzhÍodom k reŽimu
UŽíVonio budovy' V ktorej 5o predmel nÓjmu nochódzo o chorokteru činnosŤi prenojímole|o, bude
predmel nójmu prísiupný vý|Učne Účostníkom šporlových činnos1i pod oígonizóciou o vedením nójomcu,

priesloru so výško jednot|íVých p|otieb

n e je dóVodom no znŽenie o|ebo



V čose Uvedenom Íe].to zm|Uve' Nójomco so zovóŽUje zobezpečif oby do priestorov budovy, v kÍore].
predť]eI nójmu nocl.ódlo rev\rUpovo|i i ioone cJd7ie o5oby.

l2' NÓjomco so zovózL]je, Že kÍÚče od predmeÍU nóÍmu nezneužÍe no iné Účely, oko sÚ sionovené v téjlo
zmjuve. Nójomco 50 prevzotím klÚčov predmelu nójmU zovózule, Že kÚče bude vyuŽívoŤ |en k prenójmu
V sÍonovenom 1ermíne podlo Zm|Uvy, k|Úče neposkyine žodnej cudzej osobe o neponechó ich bez
doh|odu' V pňpode siro1y olebo odcUdzenio klÚčov ]e nójomco povinný tÚto skutočno5Ť bezodklodne
oznómil prenojímoleloví o no V]osÍné nÓklody zobezpečil Výrnenu všelkých zómkov (s poirebným
počtorn kIÚčoV), od kioých doš|o k slroie o|ebo odcudzeniu kÚčov KÚče po Ukončení zm UVy nodne
odov-zdó prenojímolelovi
] 3 Pri odchode z predmeiu nÓ]'mU nójomco skonlloluje Uzomknutie o zobezpéčenie obje|du.
l4' Pri porL]šení povinnosií orgonizočného zobezpečen;o prenójmU podlo iohto čLónkU, oko oj v prípode
nehospodÓrneho zoobchÓdzonio s mojeÍkom prenojímoielo, o|ebo V pípode nodšlondordnej spoíreby
médií Íp|ytvonie Vodou o elekÍrinoU)' je prenojímote| opróVnený Vzójornný zm|Uvný vzfoh dohodnuiý
toUlo zmIUVoU Ukonč|f

č|. V||.
Skončenie nójmu

]. ZmlUVo o nó]'me skončÍ up|ynuiím doby, no ktorÚ bolo dohodnuió, tj. 30.0ó.2ol l '
2. Pred Upynuiím doby nó]mU je preno]ímoÍel opróvnený ukončif zm|Uvný vzfoh píso.nnoU Výpoveďou
z  dóVodov  Us lonovenýchVs9 ,ods .2 ,pís rn .o l  ož  g /  z ókono  č. l ] ó / ]990Zb  o  nó j rne  o  podnó j rn - .
nébytoyy'ch píjeslorov o zókono č.27a|1993 sÚčosné je nójorY]co do jedného mésidco od Ukorčenio
doby nójmU povinný voči prenojímoleloú VysporiodoÍ Všelky finončné zóVózky-
3. Výpovednó |ehoto pri Ukončení Zm]Uvného vzťohu pod|h bodov 2' o 3. tohto č|ónku je ] rnesioc,
pričom tóio výpovednó |ehoto zočíno p|ynÚf od prvého dňo nosledujÚceho po dni don-rčenio
výpovede druhej zm|Uvnej strone
4. Nójomco je povinný V |eho1e j0 dní po skončení nójmu odovzdoť p|enojímotefovi predmeí nójrnu
Uvedený V čl l', bod l., tejto zmluvy nepoškodený, v slove, V okom ho prevzo| o to s prihÍiodnuŤírn no
primeronÚ mieru opoirebovonio. o odovzdoní o prevzoií predmelu nójmU o k|Účov od predmefu nójmU
sÚ zm|Uvné s1rony povlnné vyholovÍf odovzdóvojÚci o preberojÚci p|otoko|. V prípode omeškonio
nójomcL] s riodnym o včosným odovzdoním predmetu nójmu preno].ímoietovi. je nójomco povinný
Uhrodiť zo koŽdý do|ší zočotý rnesioc nójmu nójornné Vo Výške dvojnósobku dohodnutého nójomného
podlo č|. |V. ods .

ě|.  VI l| .
Zóverečné uslonovenio

l Tóio zmluvo nodobÚdo p|oinosf o Účinno5Í dňom jej podpísonio štotulómyrni zóstupcomi obidvoch
zmluvných sirón'
2- Zmény o doplnky lejlo zm|UVy možno UskL]točniť ]en po vzójomnej dohode zm Uvných sirón v písomnej
formé dodolkomi' podpíson'fr.ništofuióm}mizóýUpcomiobidvoch zmluvňých slrón.
3' P|óvo o povinnosti neuprovené louÍo zm|UVoU so rjodio prísiUšnými L]stonoveniomj zókono č.] ]ó/]990
Zb. o nójme o podnójme neby1ových pnesioíov.
4- Zm|Uvné slÍony so dohod|i, že spoÍy, kioré medzi nimi vzniknÚ pri plnení zm|uvných povinnoslí podÍo
lejlo zm L]vy budÚ priodtne riešiť Vzójomným rokovoním Ak nebude možné spory lokým1o spósobom riéšiÍ,
zrn|Uvné strony 50 dohod|i, že budÚ riešené píed rozhodcovským sÚdom ,,Pornose. rozhodcovs|o/ sÚd,.,
7iodeným spo'očn05|oL os .M s.í.o. ' so sid|om Špilo|s"o ó l, 8. l 08 Bro.is.ovo' |c o: 359ó395ó' zop|sonej v
obchodnom registrl okresného sÚdU Nilro, oddie|| sro, V|oŽko č. óó5]3/B (doLej |en ,'rozhodcovský 5Úd',),
o io ]'edným rozhodcom podlo VnÚiorných predpjsov rozhodcovského 5ÚdU.
5' 7m|uvné s1íony VyhlosujÚ' že lÚio zm|Uvu neuzolvori|i V tiesni o zo nópodne nevýhodných podmienok,
žes]jU prečíto|i, jej obsohU rozun,]ejÚ o no znoksÚh]osujU podpisujÚ'
ó' Tólo zm L]ýo je Vyholovenó V 4 rovnopisoch, pričom nójomco obdří ] Vyhoiovenie

Náiomco:


