
Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 720 Občianskeho Zákonníka a podl'a ustanovenia § 3 
zákona č. 11 6/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a v znení neskorších 

zmien a doplnkov tohto zákona 

ZMLUVNÉ STRANY 

Stredná priemyselná škol a odevná 
Sovietskych hrdinov 369/24 
089 Ol Svidní k 
zastúpená: Mgr. Pavlom Olejárom, riadi tel'om školy 
IČO: 520225 
Bankové spojen ie: DEXIA BANKA, a.s. 
Čis l o účtu: 882678 1110/5600 (úhrada za vodu, elektrickú energiu, plyn) 
Číslo účtu: 882678410015600 ( úhrada za nájom) 
ďalej len prenajímateľ 
nie je platca DPH 
a 

Športový klub KIM Svidník 
8. mája 634 22 
089 O I Svidník 
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, pod čislom: VVSIl-900/90-12688 - l 
zastúpený: p. Vasil'om Kimákom, predsedom klubu 
IČO 361 56230 
DIČ: 202 132 1907 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Čís l o účtu: 158 377 2057 1 0200 
ďalej len náj omca 

Článok I 

PREDMET ZMLUVY 


Predmetom tej to zmlu vy je nájom nebytových priestorov v budove Klubu mlad)'ch. ktorá 
je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe SPŠ odevnej vo Svidníku, list 
vlastníctva č. 1480, súpi sné č. 455 a parce la č . 645/3 v katastrálnom územi Svidník . Budova 
sa nachádza na ulici Sovietskych hrdinov 455 vo Svidníku v areá li SPŠO Svidník. 
Prenajímatel' prenecháva do užívania nájomcovi po predchádzajúcom osobnom jednaní 
nebytové priestory o celkovej výmere 108 m2 Ide o nebytové príestory so spoločným 
vchodom, tvoriace časť priestoru uvedenej nehnutel'nosti a to: 

Priestor: Úhrada v €: 
IO € 1080 € 



Priamu spotrebu el. energie, vody a tepla si bude nájomca hradiť sám podl'a skutočnej 
spotreby, ktorá sa odpočíta zo samostatných meracích zariadeni, umiestnených v budove 
Klubu mladých. Pries tory využíva nájomca a prenajímatel' spoločn~ a po dohode sa náj omca 
zaviazal hradiť 90% cellwvej spotreby elektrickej energie, 90% spotreby vody (vodné, 
stočné, zrážkové vody, TÚV) a 50% spotreby tepla. 

Nájomca má právo spoločne s prenajímatel'om používať prístupovú cestu k objektu 
a sociálne miestnosti, ktoré bude pravidelne udržiavať. 

Článok II 
ÚČEL NÁJMU 

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi časť priestorov Klubu mlad)'ch za l,čdom 

zriadenia posih'íovne, ktorá bude slúžiť verejnosti ako aj žiakom a zamestnancom SPSO 
Svidník v čase hodín telesnej výchovy a Zál\jmovej krúžkovej činnosti . 

Článok III 
CENA NÁJMU 

Cena nájmu bola stanovená dohodou zmluvných str~n v súlade so Zásadami 
hosllodúrenia a nakladania s majetkom PSK, ktoré boli scllv;jlen~ 7.aslupileľstvoll1 uznesením 
Č. 25N 2010 dňa 2.marca 2010 a Dodatku č.l, ktorým sa men ia a dop i" ajú Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schváleného uznesen im Zastupitdstva PSK 
Č. I 53/20 I I dňa 22 .februára 201 I. 

l'.'ájomné za prenajímané priestory v c~nc 10 €/m2lrok za predmelnájmtl bude 1080 E 
ročne. Elektrickú energiu, vodu, teplo a TÚV si bude nájomca hradiť samostatne pod!'a čl. I. 

Platby za služby spojené s nájmom sa budú reali/ovať na základe vyúčtovania 

skutočni'ch prevádzkov)'ch nákladov a úprava nájomného jc závislá od miery inflácie určenej 
ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava platicb nájomného o mieru inlhcie bude 
realizovaná formou písomného oznámenia zo strany prenajímateľa a s účinnosľou od l. 
januára kaknd~rneho roka. 

Článok IV 

PLA TOBNÉ ľODMI L'\'KY 


Prenajímateľ sa s nájomcom dohodli , že: 
l. 	 Úhrada za elektrickú energiu, vodu a teplo bude läkturovaná štvrťročne na jncskór do 

IO, dňa nasledujúceho mesiaca na číslo účtu 8826781110/5600. 
2. 	 Úhrada za mijom bude fakturovaná mcsačne vopred na číslo účtu 8826784100/5600 a 

budú splatné do 15 dní od vystavenia faktúr. 
Vi'ška mesačného nájomného činí 90 €. 



3. 	 V prípade omeškania zaplatenia úhrad plat ie b nájomného a rc1 ijn i'ch núk ladov je 
nájomca POVirulÝ uhradiť úrok Z omeškania v sú lade s nariadením vlády S!0\'eJlskej 
republiky č. 8711995 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustmlOve nia ObéiClllskeho 
zákonníka v pl atnom znení . 

Článok V 

DOBA TRVANIA NÁJMU 


Nájom sa dojednáva na dobu určitú , začínajúc 1.7.20 11 a konč iac 30.6.2014 . 

Článok VI 

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU 


l. 	 Nájomca sa zavú.uje , že bude nebytové priestory už ívať riadnym a o bvyk l~'m 

spôso bom na dohodnutý účel nájmu uvedení' v čl. II tejto zmluvy. 
2. 	 Nájomca je poviru1Ý zabezpečiľ si na vlas tné náklady upratovan ie a bežnú údrLhu . 

Nie je oprávnen ý vykonávať bez súhlasu prenajíma teľa stavebné úprav)', príp. Iné 
závažné zmeny. 

3. 	 Nájomca sa zaväzuj e dod ržiavať vnútornÝ poriadok vydaný prcnaj íl11atel'om, 
protipožiarne predpi sy, poplachové a evakuačné smern ice pre SPŠO a umožniť \stup 
do nebytovýc h priestorov pren aj ím ateľov i pn kontrole ll\'cucných smcl'llic 
a kontrolným orgánom. 

4. 	 Nájomca sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok aj v okolí budovy, kde sa prell<li atc: 
priestory nachádzajú . 

5. 	 Nájomca jc oprávnený užívať v budove prenajímateľa iba priesto ry uvedené v čl. L 
a mu/.e prevádzkovať v nu tných prípadoch aj v no č n\ ch hodinách. 

6. 	 Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škod y, ktoré by mu vznikli \' sll vislosti 
udržiavanim priestorov podľa tej to zmluvy na stavebnej časti ubjektu ( vlárane 
poškoden ia a rozbitia okien) a jeho vnútornom vyb:l\'Cní. 7.oclpovcd,j aj za škody, 
ktoré by prenaj ímateľovi Y7.nikli v súvislosti s už ívaním p ri ~storov podľa tejtu zmluv) 
v dôsledku činnosti alebo konania jeho zamestnancov alebo tretích osô b, ktoré sa 
zdržiavaj ú v budove za úče l om návštevy priestorov užíva nýc h nujolTlcu m. V prí pade 
akýchJ<oľve k vn útorných stavebných či in )'ch zmien oproti prcberaciemu proto kolu 
bez súhlasu prenajimateľa , nájomca je povinJ1 Ý pri u končení nájm u priestory d ať do 
pôvodného stavu. 

7. 	 Nájomca nemôže prenaj ať nebytové priestory ani ich časť tretej osobe. 
8. 	 Nájomca je poviru1ý zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz sm etí, ak je to vo väČŠom 

rozsahu ako pri bežnom prevádzkovaní pries torov . 
9. 	 Nájomca umožní vstup oprávneným osobám zastupujúc ich prenajímateľa ako aj 

ďal š ích kontrolných orgónov doprevád/.ajúcich prenajimatd'u. 
IO. Nájomca je pov inný uhrádzať náklady spojené s dodaním tepe lnej energie, vody 

a elektrickej energie uvedených v č l. I tejto zmlu vy. 
ll. Po skončení platnos ti zmluvy, a to či UŽ po upi) nutí dob)' ~kbo na základe \'~'po vcdc 

je náj omca pov inný uviesť prenajaté nebytové priestory uo stavu spôsob il ého na 
obvyklé používanie a zodpovcdajúceho preberaciemu protokolu s pri h li atÍn utilll na 
obvyk lé opotrebenie a tiež so súhlasom preJl'l j ímatcľa . 



12. Nájomca má právo vykonať v nebytových priestoroch všetky úpravy, ktoré požaduje 
ochrana bezpečnosti pri práci pracovníkov jeho lirmy a protip07.iarna ochrana. Za 
protipožiarnu ochranu v prenajatých priestoroch zodpoveuá nájo mca. 

13. Nájomca je oprávnený užívať v budove prenajímate ľa priestoryato: schodisko a časť 
chodby pre vstup a výstup zames tnancov, hostí a matcriúlo\é za bezpečenie . 

14. Hmotnú zodpovednosf za svojich zverencov pri poškodeni klub u poberá v pl nom 
rozsahu nájomca. 

15. Priestory ŠK KIM a všctko zariadenie buuú VYUŽÍ\ ~ll· aj ž iaci SPŠO na hodinách 
telesnej výchovy a v čase záujmovej krúžkovej činnosti v popo ludliaj sích a 'eče rni'ch 
hodinách, a taktiež zamestnanci SPŠO Svidník. 

16. 	V čase využ.ívania priestorov ŠK KIM :I.iZlkmi SPŠO, budú mať hmotnú zodpovednost" 
za náradi c ŠK KIM učitelia TEV a vedúci krúžkov. 

Článok VII 
PRÁvA A POVINNOSTI PRENAJíM A E EA 

l. 	 Prenajímateľ sa zaväzuje zabczpeé'iť na svoje núklady poistenie budov] pro ti 
živelní'm ud alostiam. 

2. 	 Prenajímateľ je povin ný 7.abczpečiť plynulú a bezporuchovú dodávku elekt ríckej 
energie a studenej vod y a bezporuchovú dodávku tepelnej energie do nebytových 
priestorov počas c<.:tého vykurovacieho obdohia. 

3. 	 Plánované odstávky tepla, e lektrickej energie a studencj vody oznúm i prcnajimatd' 
nájomcovi minimálne jeden mesiac pred ich začiatkom . Nájomca bude tieto ocl suivk y 
rešpektova!". 

4. 	 Prenajímatel' zodpo vedá a uhradí škody, ktoré prípadne mÔl.u vzniknúť v spoločných 
priestoroch budovy, resp. na vonkaj .;cj časti budovy v dosledk u činnosti a konania 
jeho al ebo tretích osôb. 

Článo]< VIII 
SKONČENIE NÁJMU 

I. 	 Túto zmlu vu možno pisomne vypovedať v prípadoch , ktoré uvúdza ú kon Č. 116/1990 
Zb. v § 9, bod 2 . a 3. Výpovedná doba je tri mesiace a zač ína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujú ceho po doručení písomnej V)'povcde druhej zmluvnej ~trany . 

2. 	 Nájom je možne ukončiť al< sa obe s trany písomne dohodnú na Llk,mčcní. 

3. 	 Po neuhradení dvoch mesačných splátok rezijných nák ladov rnôze prcnaji mater znlšiť 

zmluvu okamžite. 
4. 	 V prípade nedodržania dohodnUl)'ch podmie nok riaditel' od zmluvy odstúpi. 
5. 	 Riaditel' školy si vyhrad zuje právo zrušiť zm lu vu okamžite pri závažn) ch pOfuSeniac h 

dohodnutých podmienok alebo pri dôleí.itých prevádzko vých a organizačn)'ch 

zmenách. 



Článok IX 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


I. 	 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 zákonm'ka. 

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

obdrží 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 následnom zverejneni na webovej stránke školy. 

. <H.6-~,{)
Vo SVldru'ku ........ .. .... .. . 


ŠPGrto\ý klUI" , 
KIMÁK'" s 
8 m.' 088 ..,a.6 I . 

M 	 O 'N II( 
534(1 


