
ónome
ZMLUVA

by1ových o nebytových priestorov Uzqivorenó pod|b zókono č.54oll99l Zb , kŤorým so mení
zókon č. 11ó|1990 zb. o nójme o podnójme neb},4ových prieslorov v znení Zókono č. 4o3l ] 990

7b' a zókano Č' 529/1990lb.

|. PÍenojímo|éÍ:

ě | .  | .
zm|UYné slrony

názov: obec Marianka
sídlo: Školskí 32' 90o 33 Marianka
IČo: 00 304 930
DIČ: 202 064 3680
zastúpená stařostom: ruDI' RadovaÍom Judkom
bankové spojenie: Bankové spojenie: Dexia banka. a's,
číslo účtu: 1804067002 / 5600
konloktnó osobo vo veci nóimu: Mgr Toliono srnidovó te|'I o9a5/445084
(db|ej |en pÍenojímotel)

meno o priezvisko/nózov: Kmentolá lveta
sídlo/b}.tom:
ICo/ r'č.:
zastúpený :
č'oP:
Telefonic\f kontakt:
Bankové spojenie: .

číslo účtu
(ďoIej len nójomco]

2. Nójomco :

ě|. ||.
Predme| o Úče| zmluvy

1. PredmeÍom iejÍo zm|uvy je přenÓjom neblového pÍlesloÍU - Íelocvične, nochódzojÚcej so V
objekie Zók|odnej ško|y no Nómes1í 4 opríio l ó, V Morionke, s.č.: ó2 no porc. č' ..4|1 o 4l2 kotostró|ne
Územié MoÍionko' kioru zo podmienok Uvedených V lejto ZmlUVe prenojímo prenojímoiel V|osŤník
nehnuie|hosii nó]'omcovi zq Úče|om VyuŽíVonio priesiorov no šporlovo - héningový proces. sÚčosťou
nÓjmU podlo lejto Zm|Uly je oj próVo nójomcu UíVoi V nevyhnutnonn rozsohu priestory ško]y :

. chodbu no prÍzemíško|y V roŽsohu nevyhnu,lnom no prístup do lelocvične

. 5ocióJne zoriodenie no prízemíškoIy

. no prez|iekonie o odk|odonie osobných vecí jé Určený priestor 5 |ovičkomi pred Vstupom do
teIocvične

. cvičenci 5o prezÚvojÚ no lovičke zo vchodom do budovy

2' Nójomccl so zovozuje UŽíVo1 p|eno]otý priestor Vý|LJčne v rozsohu o no Úče|, ktoÝ je touto zm|uvou
dohodnutý o VsÚ|ode s próvnymi predpismi vfohujÚcimi so no predmel nójmu. svo]Vo|nÓ zmeno Účelu
VyuŽ1io prenojotého priestoru nójorncom, olebo rozsohu Užívonio bude dÓVodom no predčosné
Ukončenie nójmu, V sÚ|ode s Ust' s '9, ods.2, písm' o/ zókono č11611990 Zb' o nóirne o podnóime
neb'ytových pries1oťÓV Ó s ]3, čl 11,zókonoč 27811993'

č| .  | | | .
Dobo nójmu

] . NÓjom 1e]ocvične so Uzc]tvóro no dobu určilÚ V Írvqní od ,| 5.04.201 l do 30.ó.20l l '
2. NÓjomco bude te|ocvičňU LJžívoÍ V iíchlo dňoch o hodinóch :

déň: pio|ok v čose od l 9,00 do 20,00 hod.
3 skutočné UŽívon;e telocvíčne zočíno dňom ]ej písomného oclovzdonio medzi prenojímote|om
o nójomcom.



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

Nójomné zo ie|ocvičňU preno]oÍÚ pod|o iejÍo zm|Uvy je stonovené V zrnys|é Zókono č 1a/1996 7z.
o cenóch v znení neskorších predpisov dohodou zmiuvných sirón Vo výške 5 € / l hod (ó0 minút), V cene
nÓjomného je Zohrnuió o]' ceno zo s]UŽby spojené s nójrnom podlo ÍejÍo zm|Uvy' Nójomco berie no
vedomie, Že Výško nójomného je Určenó s ohlodom no dEkU dohodnUiej doby lrojínU'
2 Nó]'omco so zovozLJje Lrhrodit nójomné Uvedené v bode |. tohlo čónku' no Úče.i prenojímote|o
UVedený V lejio zm|Uve V mesočných splóikoch, vo výške 20 €/ mesioc, nojneskór do ,|5 dňo príslušného
mesioco prenójmu. zo deň 5p|nenjo peňožného ZóVóZkU nójomcU Voči prenojímote bvi so povoŽUje deň
pripísonio d|Žnej sumy no Účet prenoiímote|o.
3' V prípode omeškonio sÚhrodou nójomného podb tej1o zm|Uvy l 'e nójomco povinný Uhrodif
prenojímolelovi Úrok z omeškonio vo výške 0,5% z nezop|olenej sumy zo koždý izočo]./deň
omeškonío
4 V pripode Úprovy cíen zo s UŽby spojené s nójmom nebytového pries1oru so Výško jednol|ivých plolieb
Uprovív ŽóVis|oýi od všeobecnej Úprovy Íýchlo cien'
5. NevyuŽilie predmeÍU nó]mu zdóvodu no sÍrone nójomcLr nie je dóVodom no zníŽenie olebo
odoU5ienie nóiomného

ěl. V.
PÍóVo o povinnosli pÍenojímole|'o

] PrenojímoleÍ je povinný odovzdo1 predrnei nójmu nó]omcovi V sjove spósobiiom no dohodnuté
UŽíVonie pod|o ÚČe|U te]to zm|Uvy. ZÓpisniccÍ o odovzdoní predrř]etu nÓjrnu o odovzdoni kÚčov od
predmelu nójmU lvorí prí|ohu č. 1 1ej1o zrnluvy
2' Prenojírnoieije povinný riodne o včos poskylnÚť nójomcovi sUžby, no kloré so Zoviozo|'
3 Prenojímoiel5i vyhÍodzuje p|óVo Vykonóvol konlro|U prenojolých priestoíov Zo Účelom dodržiovonio
Všetkých Usionovení zokoiVených v tejio zmIUve

č|. V| .
Próvo o povinnosli nójomcu

l. Nójomco so oboznómj|so siovom prenojotých priestorov podlo čl ]-' bod |., ie]io zm|Uvy o preberó ich
V siove spósobi|om k dohovorenému Úče U UŽívonio'
2. Nóiomco je povinný riodne o včos p|oiiť nójomné, p olby zo s|Užby spojené 5 prenójmorn predme1u
nójmu podio č lV , bod 2', 3., o 4 iejio zm|Uvy.
3. Nójornco je povinný UŽíVol píedmel nójmu no Účel o V rozsohu dohodnutom v 1ei1o zrn|Uve Íok, oby
jeho LrŽívoním o UŽíVoním osobomi zÚčostnenými športových činnosii pod orgonizÓcíou o Vedenírn
nójomcu nevznik i no predmeÍe nójmu škody. Zo lokto Vzniknuté škody zodpovedó nójomco V p norn
roóohU nójomco Nójomco zobezpečí, oby Všelci cvičenci o tréneí Vstupovoli do pries1orov le|ocvične
v čisiej špoÍ1ove] obuvi
4. Nójomco počos doby nójmu Uvedenej V č. |l lejto zm UVy je povinný dodrŽiovol povinnosli
Vyp|ýVojÚce z píedp]sov o ochrone zdrov]o, bezpečnosii pri próci, ochrone mojelku, hygienických o
protipoŽiornych predpisov Zo Všeiky škody o zo prípodné UblíŽenie no zdroví, kioré vzniki nedodrŽoním
hi'chio predpisov zodpovedÓ nójomco v plnom rozsohu' Prenojímoie| nezodpovedó zo rnoje1ok
nójomcu V prenojotých prieýoroch, ktoý je povjnný nójomco stróŽl o ochroňovol sórn.
5' Nójomco je povinný bez zbytočného odk|odU oznórn]ť prenojímo1el,ovi potrebu nevyhnUlných opróV
preno]'oiých priesiorov o UínoŽniÍ prenojímoleÍovi V prípode hovórie, o|ebo nevyhnulých opróV okornžjtý
prístup do prenojolých priestorov
ó Nójomco je povinný slrpieť obrnedzenie V UžíVoní prenojobi'ch priestorov v rozsohu poirebnom no
Vykononíe opróv pod|b bodU 5' tohio člónku ÍejÍo zm|Uvy
/. Nójomco so zovozuje vykonóVoť beŽnÚ ÚdrŽbu predmetu nÓjrnu no v|ostné nók|ody bez nóroku no
nohíodU oo skončení nóiomneho Vzťor'. '
8 Nójomco nié je opíóvnený Vykonóvol íóZne Úprovy v prenojotom píesiore bez sÚh osu prenojímolelo
o 10 oni no V|oslné nóklody
9' Nójornco nie je opróVnený prenechoť predmel nójmu do podnójmu, o|ebo VýpoŽičky inej Íyzickq
olebo próvnicke] osobe. Nójornco nie je opróvnený využívot píjesiory no Účeiy podnikonio.
l0. Nójomco zodpovedó zo riodne dodrŽjovonie prenojímotelom stonovených pokynov no prevódŽkLr
prenojoiého príesiorU.
l].Nójomco zobezpečí vsiup jednotne všétkých č|enov' Nójomco so zavozuje. že vzhbdom k.eŽmU
UŽíVonío budovy, v klorej so predme1 nójmu nochódzo o chorok.ieru činnosti prenojímoÍe|o' bLJde
predmei nójrnU prísiupný VýlUčne Účostníkom šporÍových č nnosti pod orgonizócloU o vedením nó]omcu,



/

jo v óose Uvedenom ieiio zmLUve. Nóiomco so zovózu]e zobezpečit oby do priestorov bUdovy, v kio|ej
c oreomeT noimu nochódzo neýsluDovoLi Žodne cudzie osoby'

]2. Nójomco so zovózuie, Že klÚče od predmelu nójmU nezneužiié no iné Úče|V' oi.o sÚ stonovené V ie|i.
zm|Uve. Nójomco 50 prevzolím klÚčov predme1u nÓjmU zovózuje, Že klÚče bude vyuŽíVoÍ |en k prenóJmu
v stonovenom iermíne podlo zm|Uvy, klÚče neposkyÍne Žiodnej cudzej osobe oneponechó ich bez
dohlodu' V pňpode stroty olebo odcudzenio kÚčov je nójomco povinný lÚto skuÍočnosf bezodk|odne
oznom|f prenojímotelovi o no V|o51né nók|ody zobezpečiť Výmenu Všetkých zómkov (5 poirebným
poótom klÚčov), od ktoďch doš|o k sřote o|ebo odcudzeniu kIÚčoV KÍl]če po Ukončení zm|Uvy riodne
odovzdó preno]'Ímotelovl.
]3. Prj odchode z predmetu nójmu nójomco skonkoluje Uzomknutie o zobezpečen|e obJeklu.
l4. Pri porušení povinností orgonizočného zobezpečenio prenójmU podlo 1ohio člónku, oko o] V pípode
nehospodóíneho zoobchódzonio s mojetkom preno]ímotelo, o|ebo v pÍípode nodšiondordnej spořeby
médií (p]yivon|e Vodou o e|ekirinou], je prenojímoteÍ opróvnený Vzójomný zm|uvný Vzfoh dohodnuiý
toUio 7mIUvoU Ukončil.

čl.  V l | .
Skončenie nójmu

l .  Zm|UVo o nójme skončí Up|ynulím doby, no ktofu bo|o dohodnUtÓ, l . j . 30'oó.20t l .
2' Pred Uplynuiím doby nójmLr j-^ prenojímolel opróvnený L]končii zm|uvný vlÍoh písomnou Výpovédou
z dóVodov Usionovených V s 9, ods 2, písm. o/ oŽ gl zókona č'11ó/1990 Zb' o nójme o podnójÍne
nebYiových prieslorov o zókono č 278|1993, sÚčosne je nójomco do jedného mesioco od Ukončenjo
doby nójmU povinný voči prenojímolelovi VyspoÍiodof všetky finončné zÓVózky'
3 Výpovednó |eholo píi Ukončení zrn|Uvného VzÍohu pod|o bodov 2. o 3. Íohto člónk! je l rnesioc,
pričom iólo výpovednó ]ehoÍo zočíno p|ynÚl od prvého dňo nosledujÚceho po dni doručenio
Výpovede druhej Zm|Uvnej sirone'
4' Nójomco ]e povinný v |ehote l0 dní po skončení nó].mu odovzdoÍ prenojímolelovi predmei nójmu
Uvedený V č|. |., bod l ' , tejto zm|Uvy nepoškodený, V stove, V okom ho píevzo| o to s prih|iodnutim no
primeronÚ mleru opotrebovonio o odovzdonío píevzotí predmetu nójmU o klÚčov od predmeiu nójmU
sÚ zrn|Uvné slrony povinné vyhotovi'i odovzdóvojÚci o preberojÚci proioko|. V pripode omeškonio
nóiomcu 5 rlodnym o Včosným odovzdoním píedrnetu nójmu prenojímotelovi, je nójomco povinný
Uhrodit zo koŽdý do|ší zočoiý mesioc nójmu nójomné vo výške dvo].nÓsobku dohodnuiého nójomného
Dodlo č|' |V. ods..

ěl. Vlll.
Zóveleěné ustonovenio

1'Tóio zrn|Uvo nodobÚdo ploinosl o Účinnosl dňorn jej podpíson;o štotutórnymi zósiupcomj obidvoch
zm|Uvných strÓn.
2. Zmeny o dop|nky te]to Žm|Uvy moŽno Uskuločnif |en po vzójomnej dohode zm|Uvných 5lrón v písomnej
forme dodolko.ni, podpísoným! šlotutómyrni zóstupcomi obidvoch zm|uvných s1Ťón
3' PróVo o povinnosi neuprovené touto zm|Uvou 50 riodio prís|Ušnými Usionoveniomi zókono č.l ló l]99o
Zb. o nójme o podnójme neby1ových priestorov.
4 Zm|Uvné sÍronv so dohod|i, Že spoíV, ktoré rnedzi nimj vzniknÚ pri p|není zm|Uvných povinnosií pod|o
iejlo Žm Uvy budÚ prionine riešil Vzójomným rokovoním. Ak nebude moŽné spory iokýmto spÓsobom riešiť,
Zm|UVné strony 5o dohodli' Že bUdÚ rješené pred rozhodcovským sÚdorn .,Pornose rozhodcovský sÚd,.,
Ziodeným spo|očnos1oU os.EM s r.o', so 5ídlom spiió|sko ól, 8l l 08 Brolislovo' ICo: 359ó395ó' zop|sonej V
obchodnom registrj okresného sÚdt'J Nitro, oddie]: sro' VoŽko č. óó5]3/B (dh|ej |en ' 'rozhodcovský sÚd' '],
o io jednýrn ro7hodcom podlo vnÚiorných predpisov rozhodcovského sÚdu'
5. zmluvné strony vyh|osujÚ, Že tÚio zm|UVU neuzotvoriliv iiesnio zo nópodne nevýhodných podrnienok'
Že si jU prečíto|i, jej obsohU rozumejÚ o no znok sÚh|osu jU podpisujÚ.
ó' Tólo zm|UVo je Vyhoiovenó v 4 rovnopísoch, pričom nójomco obdrží l vyhoiovenie'

Brotislovo, 07.042tu-L

Nójomco:


