
Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 720 ObčiansL:ho Zákonníka a pod ľa ustanovenia 

§ 3 zákona č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytov)'ch priestorov a v znen i neskorš ích 


zmien a doplnkov tohto zákona 


ZMLUVNÉSTRANV 

Stredná priemyselná ško la odevná 
Sovietskych hrd inov 369/24 
089 OI Svidník 
zastl'pená: Mgr. Pavlom Olejárom, riaditeľom ško ly 
IČO 520225 
Bankové spoj enie: DEXIA BANKA, a.s. 
Číslo účtu : 8826781110/5600 (úllrada za vodu, elektrickú energi u, plyn) 
Číslo účtu: 8826784100/5600 (úhrada za nájom) 
ďalej len prenajímateľ 
nie je platca DPH 
a 

PALOMA SK, s. r.o. 
u\. Gen. Svobodu 68[/2 
089 OI Svidník 
zastúpený: p. Mariánom Džupkom, konateľom 
registráci a: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd . Sro, vl č . 16949/P 
IČO 3651245 1 
DIČ 2022116426 
Bankové spojenie: Všeobecná úverovú banka. U.5. 

Čís lo účtu: 2119035154/0200 
ďalej len nájomca 

Článok I 

PREDMET ZMLUVY 


Prcdmetom tejto zmluvy je prenájom nebytoví'ch prics turov (trieda - u'· ,·bňa ) 

v budove SPŠ odevnej , kto rá je vo vlQ,tnictve Prešovského samosprávneho kraja \ sprjvc 
SPŠ odevnej vo Svidníku, list vlastníctva č. 1480, súpisné č. 369 a parcela č. 6-l ~ 
v katastrálnom území Svidník. Budova sa nachádza na ulic i Sovietskvch hrdino v }('9/24 vo 
Svidníku v areáli SPŠO. Prenajímateľ prenecháva do užh:ama nájomCOVI po 
predchád zajúcom osobnom j ednaní nebytové priestory (triedu . u č cb,íu) o ce lkovej V}·11cre 
47 m'. 

Nájomca má právo spoločne s prenajímateľom používať prí stupov ,·, cestu lc obi,':,.tu 
a sociálne miestnos ti, ktoré bude pravidelne udrL i av aľ. 

http:obi,':,.tu


Článok II 

ÚČEL NÁJMU 


Prenajímateľ prenecháva nájomcovi priestory za účelom poskvtovania \')'uéb\ 
frekven tantov na získanie vod i čské ho oprúvnenia, 

Článok III 
CEl\A NÁJMU 

V)'ška nájmu bola stanovená dohodoLI zmluvní'ch st rún Ci \ ,ú lacle so l ú,adallli 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK n<Ís ledov ne : 
Zajednu vyučovaci u hod inu - 4,41 € (nájom + režijné nákl ady), 

Kalkulácia ceny spojená s užívaním priestoru za I hodinu je naskJO\'nu: 
- za náj om: 3,57 € 
- za služby spojené s nójmom: 0,84 € 

Náj omca bude priestory využivať každú stred u v čase od 15 .00 hud, do 17.00 hod. 
(t.j, 2 hodiny týžde nn e), 
Úprava platieb za slu'žby spoj ené s nájmom sa real izuje na I,úklade sk utoční'ch 

kalkulácií prevád/.kových nákladov a úprava nájolllného je z.ávi slá od mi ery inllúcie 
zverejnenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. ( prava platieb náj01l1n~ho o mieru 
inflácie bude reali zovaná formou písomného oznámenia zo strany prenaj ímateľa 

a s účinnosťou od l januára knkndárneho ruka. 

Článok IV 

PLA TOBNÉ PODlVlIEN KY 


Prenujímateľ sa s nájomcom dohodli, Je: 
I, Úhrada za d ektrickú energi u, vodu a teplo bude fakturovaná mesač ne najneskôr clo 

IO , diíanasled uJúceho mes iaca na čís lo účtu 882678 111 0/5600, 
2. 	 Úhrada za nájom bude fakturovaná mesačne vopred na čís lo účtu 882678-1 100/5 OO J 

budú splatné do 15 dní od vys tavenia fa ktúr, 
3, 	 V prípade omeškania zaplatenia úhrad pla tie b nájomného a rô. ijn)'ch núklaJov jc 

nájomca povinný uhraJiť úrok z ome.'kania \ súlade s nari"clcnim vlád)' SJoven,lc'j 
republiky č, 8711995 Zb" ktorým sa vy konávajú niektoré usta novenia Obcianskcho 
/uku nn ika v platnom zneni. 

Článok V 

DOBA TRVANIA NÁJMU 


Nújom sa dojednáva na dobu určitú , začínajúc 1,7 ,20 11 a konč ia c 30,6.2014. 

Článok VI 

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU 


j, l\ájomca sa 7.aväzuje , že bude nebytové priestor\' uživat' riadnym a obv\ kl\l1l 
s)Jôsnbum na dohodnutý účel nújmu uved en )' \ čl. II tej lo zm luvy . 



2. 	 Nájomca je povinný l.abcf-pečiť si na vlas tné nákl ady upratovanie il bcžnú údrzb u. 
"' ic je oprávnený vykonával bez súhlasu prenajím ate ľa stavebné úpravy, príp. mé 
závažné zmeny. 

3. 	 Náj omca sa zaväzuje dodržiavať vnútorný poriadoK vyda ný prenajímatd'om, 
protipožiarne predpisy , poplachové a evakuačné smel'l1ice pre SPŠO a umožni ť \ stup 
do nebytových priestorov prcnajímatel'ov i pri kontrole uvedených smernic 
a kontrolným orgánom . 

4. 	 Nájomca sa zavä/.uj e udržiavať čisto tu il por iadok aj v okolí budov). kek sa pre najalé 
pries tory nachád zajú. 

5. 	 \:tjomca je oprávnený užival ' v budove pre naj imateľa iba pri,'s tOl )' U\'cckne v': !. l. 
6. 	 Nájomca zodpo\Tdá prenajímatc!'ovi 7a škody. Ktor~ by mu vzni kli v súv islosti s 

udr7.iavaním pries torov pod!'a tej to zm luvy na stavebnej cas ti objektu ( vnit"nc 
poškodeni a a rozbitia okien) a jeho vnútorn om vybavení. Zodpovedá aj za škody, 
ktoré by prenajímatel'ovi vznikli v súvislosti s užívaním priestorov podfa tejto zmluvy 
v dôsledku č innos ti alebo ko nania jeho zam~s tn ancov alebo trctích osô b. ktore' sa 
zdr7. iavajú v budove /.a účelom nú";tcvy priestorov ul.ivaných nájomcom. Núj o lľlca 

ncmôíe prenajať neby1ov~ priestory ani ich čast' trdcj osobe. 
7. 	J\jj omca je povinní' /.abczpcéit· si na vbstné nákbdy odVOl smeli, ak jc to vo vučšom 

rOLsahu ako pri bežnom prevádzko vaní priestorov. 
8. 	 Nájomca umožni vstup oprávneným osobám zastup ujúcich prcnnjíma teJ'a ak o aj 

ďalší ch kontro lných orgáno\ doprevúd/.ajúc ich prenaj í ma te ľa . 

9. 	 Nújomca jc po vi nný uhrádzať núklacly spojene s dodaním energií lI vcden)'ch \ čl. 11 1. 
tejto zmlu vy . 

10. Po skončeni plat nos ti zmluv)' . a 10 č i už. po up lynut i doby a lebo na zäkl ,,,k \ } Jlo v,'d~ 

je nájomca pov inný u v iesť prcnajak ncbylovc pr iestory do Sl~Vll spôsobilého na 
obvyk lé použivanie a zodpovedajúceho prcberacicm\l protol,olu s prihliadnu tim na 
obvyklé opotrebenie a tiež so súhl asom prenajímate ľa. 

II. Náj omca má práv o vykonať v nebytových priestoroch všc Lky úpra\ ')", kto ré p07..ad uje 
ochrana bezpečnosti pri práci pracovnikov jeho fir my a protipo:i:iarna ochrana. 7. a 
protipožiarnu ochranu v prenajatých priestoroch zodpo vedá njjol11ca. 

12. Nájomca j e o práv nen ý užívať \. bud ove prenajíl11atera pr iestory il IO: schod isko J ~as t ' 

chodby pre vstup a výstup zames tn ancov, host í a m ateriálove za bezpeče nie. 

Článok VII 
PRÁVA A POV I NOSTI PR < N,\.Ii MATEĽA 

I. 	 Prenajimutd sa zaväzuje zabezpeč iť na svoj e nák lad ) pois tenie budo v)' proti 
ž ivelným udalostiam. 

2. 	 PrcJlajímate l' je povinní' zabezpečiť pl ynulú a bezporuchovú docbvku c l ekt rick~j 

enngie a studenej vody a bezpo ruchovú dodilv ku tepelnej energie do neb) r.w~'ch 

pricstorov počas ce lého vy kurovac ieho obdobia . 
3. 	 Plánované odstávky tep la , e lektrickej energie a sludenej vody oznámi prenají mateJ' 

nájomcovi minimálne jeden mesiac pred icb začia tkom . Náj omca bude tieto odstávky 
rešpekto vať. 

4. 	 Prenajimatel' zodpovedá a ubrad i škody, ktoré prípadne mÔŽll vzni knúť v spoločnýcl1 
priestoroch budovy, resp . na vonk ajšej časti budovy v dôsledk u činllos ti a konania 
jeho a lebo tretích osôb. 



Článok vur 
SKONČENIE NÁJMU 

l. 	Túto zmluvu možno písomne vypovedať v prípadoch, ktoré uvádza zákon Č. 116/1990 
Zb. v § 9, bod 2. a 3. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strany. 

2. 	 Nájom je možné ukončiť ak sa obe strany písomne dohodnú na ukončení. 
3. 	 Po neulrradení dvoch mesačných splátok režijných nákladov môže prenajímateľ zrušiť 

zmluvu okamžite. 
4. 	 V prípade nedodržania dohodnutých podmienok riaditeľ od zmluvy odstúpi. 
5. 	 Riaditeľ školy si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu okamžite pri závažných porušeniach 

dohodnutých podmienok alebo pri dôležitých prevádzkových a organizačných 
zmenách. 

Článok IX 
ZÁVEREČNÉUSTANOVEN1A 

l. 	 Pokiaľ v tejto zmluve nie je určené inak, spravujú sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 
príslušnými ustanoveniami zákona Č. 116/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov a Občianskeho zákonníka. 

2. 	 Túto zmluvu možno zmenit' alebo dopíňať len písomnými dodatkami. 
3. 	 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrži po jednom rovnopise a dva rovnopisy obdrží Prešovský samosprávny kraj. 
4. 	 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 

nadobúda účinnost' najskôr dňom jej schválenia Prešovským samosprávnym krajom 
a po následnom zverejnení na webovej stránke školy. 

. ~"f f.P!4J/OVo SVldru1cu .... ............ . 


Sú-~dru! priernyselná noJa 
ODEVNA 


089 01 S V DNÍ K 
, 
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