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Nájomná zmluva 1/2013
uzatvorená podľa zákona č. 11611990Zb o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany:

Prenajímateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Nájomca:
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

za týchto podmienok:

(ďalej len "prenaj ímatel''')

a

: Klub Forresta Gumpa n.o.
: Kvetná 16, 040 15 Košice - Šaca
: Ing. Tažiková Lucia
: 45737584
: 2820018575
: Fio banka, a.s.
: 2900221270/8330

(ďalej len "nájomca")

Článok l.
Predmet nájmu

1. Predmetom nájmu súnebytové priestory s celkovou výmerou 153 m2
.

2. Uvedené priestory sa nachádzajú v budove, ktorej je prenajímatel' správcom na základe
Zmluvy č. 20100000673 o zverení nehnutel'ného majetku mesta Košice do správy. Uvedená
budova je zapísaná v katastri nehnutel'ností, ktorý je vedený Správou katastra mesta Košice,
okres Košice IV, katastrálne územie Južné mesto, na liste vlastníctva LV č. 13757, súpisné číslo
budovy-l039, parcelné číslo: 3778/2,3778/3.

3. Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve mesta Košice, boli delimitované Delimitačným protokolom
č.15/IV z roku 2010, spolu pozemok aj budova.

4. Predmet nájmu je vyznačený v grafickej prílohe č. 1, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto
zmluvy.

Článok II.
Účel nájmu

1. Denný stacionár rodinného typu, v ktorom sa budú ambulantnou formou poskytovať sociálne
služby občanom so zdravotným postihnutím. Jeho prevádzku upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
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ČlánokIll.
Doba nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára od 1.4. 2013 na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou,
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Článok IV.
Nájomné

1. Nájomné bolo určené na základe uznesenia č. 490 Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zo dňa 10.12.2012 nasledovne: 7€ m2 Irok plus prevádzkové náklady, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

153 m2 x 7,00 € = 1071 €/rok.

2. Nájomcaje povinný uhradiť ročné nájomné na základe tejto zmluvy na účet prenajímateľa
číslo 0502710002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., VS: 12013, vopred
v termíne do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Splatnosť prvého nájomného je
30.4.2013.

3. Prevádzkové náklady sa budú riešiť zálohovou platbou podľa výpočtového listu, ktorý
tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy aje jej neoddeliteľnou súčasťou. Prevádzkové náklady
nájomca je povinný uhrádzať vždy do lO-teho bežného mesiaca na číslo účtu:
050271700115600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., VS: (mesiac+2013)

Článok V.
Podmienky nájmu

1. Pri vykonávaní činností spojených s nájmom vystupuje nájomca ako samostatný právny
subjekt voči tretím osobám a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov
súvisiacich s jeho vlastnou činnosťou.

2. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom prenajímaného majetku a že
majetok v takom stave preberá.

3. Bežné opravy a úpravy znáša nájomca na vlastné náklady. Stavebné úpravy nie je nájomca
oprávnený vykonať bez písomného súhlasu prenajímateľa a príslušného stavebného úradu.

4. Nájomca má právo užívať predmet nájmu obvyklým spôsobom, ktorý zodpovedá
dohodnutému účelu nájmu. Zároveň zodpovedá za škody vzniknuté na prenajatom majetku,
ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonáva.

5. Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil prenajímateľa a
výchovno-vzdelávací proces na škole.

6. Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté na prenajatom majetku, ako aj na ostatnom majetku
mesta Košice, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonáva. Nájomca je povinný
takto vzniknutú škodu odstrániť na vlastné náklady. Ak sa tak v lehote primeranej na
odstránenie vzniknutej škody nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom písomnom
upozornení nájomcu škody odstrániť a požadovať od nájomcu ich náhradu. Nájomca sa
zaväzuje takto vzniknuté náklady prenajímateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia
faktúry nájomcovi.

7. Každú nehodu, živelnú pohromu, požiar a ďalšie udalosti, ktoré spôsobili škodu na majetku
prenajímateľaje nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi.

2



8. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania inej osobe. Ďalej nie je
oprávnený zriadiť k predmetu nájmu záložné právo ani iné vecné bremeno alebo ho inak
zaťažiť.

10. Nájomca je povinný umožniť povereným pracovníkom prenajímateľa vstup do prenajatých
priestorov za účelom kontroly ich využitia a sprístupniť ich.

9. Účel nájmu je možné meniť len dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku
k zmluve.

ll. Nájomca plní úlohy vyplývajúce zo zákona Č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci v znení neskorších' predpisov v plnom rozsahu a rovnako úlohy vyplývajúce zo
zákona Č. 421l99f1- Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Nájomca je ďalej
povinný zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie úloh na ochranu pred požiarmi v zmysle zákona
Č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä povinnosti vyplývajúce z §4,§5, §8, §9,
§1O.Vypracovať požiarno - evakuačný plán a požiarne poplachové smernice pre časť objektu
užívanú v zmysle nájomnej zmluvy a preveruje účinnosť opatrení uvedených v požiarnom
evakuačnom pláne a poplachových smerniciach vypracovaných pre priestory v užívaní
cvičným požiarnym poplach om.

12. Nájomca sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v súlade so všeobecne platnými hygienickými
predpismi.

13. Ku dňu skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať predmet zmluvy a písomne ho
odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu a spôsobilom na
obvyklé užívanie.

, Článok VI.
Skončenie nájmu

Nájom podľa tejto zmluvy skončí:

výpoveďou podľa článku III,
písomnou dohodou ku ktorémukoľvek dňu
odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia
povinnosti podľa článku IV a V. Zmluva sa zrušuje posledným dňom mesiaca, v ktorom
k odstúpeniu došlo.

Článok VII.
Osobitné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla
zmluvnej strany uvedenú v hlavičke tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné
písomnosť doručiť na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť
sa po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za
doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o tom
nedozvie.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

l. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
zmluvných strán.
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5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu JU
vlastnoručne podpísali.

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po zájomnej dohode zmluvných
strán formou písomných dodatkov.

3. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v plnom
rozsahu vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

4. Táto zmluva bola uzavretá dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebola
uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok.

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ a dva
nájomca.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov ( napr. zmenu sídla,
oprávnených osôb atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie
zmluvy bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
1.4.2013.

Prílohy:
Č. 1 - grafická príloha nájomných priestorov
Č. 2 - výpočtový list.

V Košiciach, dňa 13.03.2013 V Košiciach, dňa 13.03.2013

~r@.~~1..W
Mgr. Olívia Barabášová

riaditeľka školy

Nájomca:

Ing. Lucia Tažiková
riaditeľka n.o.

JAZYKOVÁ ~KOLA
Užhorodské 8, 040 11 KOŠICE

tel.: 055/646 0377

4



l',

~ f' l\...)
~<, ~

~ ~;-,
~ J( Q
~ "-~

-,"-
,~

r-.

... ,t.:..l(,I~ ~r -S( lf
~ ,~

.....,

~
"".:J' /;,..

cl
~ cl
<;: 5

? -
~ • , , ~1(1.t" \,OO-J ~'tC,v-J

"- .
/

~

~
{

~

\g

(>(j'~ \
,'t1'tc.:; \"). -


