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/ ZMLUV A O PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Prenajímater: Mestský dom kultúry, prispe org.
Sídlo: M. R. Štefánika 8751200, 093 01 Vranov nad Toprou
V zastúpení: Ing. Alfonz Kobielsky, riaditel MsDK
ICO: 355 190 88
OIC: 20 20 630 898
(dalej len požičiavater)

a

Nájomca: Mgr. Ladislav Klepák
Sídlo: Bydlisko: Martina Benku 1726120 Vranov nad Toptou
V zastúpení: Mgr. Ladislav Klepák

(dalej len nvypožičiavater)

uzatvárajú túto zmluvu o prenájme (dalej len "zmluva")

Článok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom prenájmu sú nebytové priestory v budove Domu kultúry vo Vranove nad
Toptou.

2. Prenajímater na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi na užívanie nebytové
priestory na treťom nadzemnom podlaží budovy - miestnosť tanečná sála o celkovej
výmere 100 m2, na činnosf pohybových cvičení - pilates joga.

3. Nájomca prehlasuje, že mu je známy súčasný stav predmetu prenájmu a zároveň sa
zaväzuje uhrádzať dohodnutú sumu za prenájom, na základe článku 3 tejto zmluvy.

Článok 2
Doba prenájmu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.06.2018, v čase:

pondelok a streda od 18.15h do 19.15h.

Článok 3
Cena za prenájom a úhrada prenájmu

1. Cena za prenájom, na základe dohody oboch zmluvných strán, je stanovená vo výške
30% z vyzbieraného poplatku cvičencov. c/. ť! *

2. Výška poplatku na jedného cvičenca za jedno stretnutie je~
3. Dohodnutú cenu za prenájom, je nájomca povinný uhrádzať jeden krát mesačne, vždy

v posledný kalendárny deň za daný mesiac, do pokladne MsDK.
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Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca sa zaväzuje užívaf nebytové priestory a ich zariadenie len v rozsahu a na
účel dohodnutý v tejto zmluve.

2. Nájomca je povinný:
a) viesť presnú evidenciu cvičitefov a výber poplatkov z každého stretnutia

a zaznamenávať ju do tabul'ky, ktorej vzor tvorí prílohu tejto zmluvy.
b) odovzdať uvedenú evidenciu v posledný pracovný deň daného mesiaca na

programovom oddeleni MsDK Bc. Mariánovi Sobotovi, príp. vedúcemu oddelenia
Mgr. Petrovi Novákovi.

c) uhrádzaf dohodnutú cenu za prenájom podta článku 3.

3. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s pokynmi, smernicami a pravidlami
nájomcu pre prevádzku budovy, s protipožiarnymi a bezpečnostnými opatreniami
a tieto sa zaväzuje dodržiavaf.
Nájomca má povinnost':
a) jedenkrát mesačne sa informovaf o programe MsDK na nasledujúci mesiac

s cielom zistiť, či môže byt' vypožičaná miestnosť v stanovených časoch
k dispozícii.

b) dodržiavať protipožiarne opatrenia, zákaz fajčenia, zákaz používania
alkoholických nápojov. omamných látok v celej budove DK, vrátane vypožičanej
miestnosti.

c) rešpektovaf zákaz parkovania áut pred hlavným vchodom budovy DK.
d) zabezpečit' aby počas cvičenia neboli v nácvikovej miestnosti cudzie osoby.
e) rešpektoval' kľúčový poriadok DK

4. Prenajímater sa zaväzuje vykonávaf bežné udržiavanie miestnosti a drobné úpravy
na vlastné náklady.

5. Nájomca nie je oprávnený prenechaf prenajaté priestory do užívanie tretím osobám.
6. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú na prenajatých priestoroch v plnej výške.

V prípade vzniku takýchto škôd, je nájomca povinný uhradiť prenajímaterovi skutočnú
škodu. Škoda sa uhrádza v peniazoch. ak však o to poškodený požiada a ak je to
možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu.

7. Prenajímatef si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu do prenajatých
priestorov za účelom kontroly dodržiavanie tejto zmluvy.

8. Nájomca sa zaväzuje udržiavaf poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predmetom
nájmu.

Článok 5
Skončenie prenájmu

1. Túto zmluvu možno ukončiť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
2. Prenajímatef môže odstúpiť od zmluvy ak:

a) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou,
b) nájomca nepfní dohodu o úhrade za služby,
c) dôjde k inému závažnému porušeniu zmluvy.

3. Platnosť zmluvy je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa uzatvorila, aj
vypovedaním zmluvy. Výpovedná lehota trvá 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručeni výpovede druhej zmluvnej strane.

4. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť nebytový priestor v stave v akom ho
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
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Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
Občianskym zákonníkom a zákonom č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou písomných
a očíslovaných dodatkov, podpísaných obomi zmluvnými stranami.

3. Na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá
prenajímatef za prenajaté priestory v zmysle platných predpisov.

4. Zmluva nadobúda platnosf a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v súlade so zákonom Č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
zákona Č. 54612010 Z. z.

5. Zmluva je vytvorená v rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,
zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášf nevýhodných podmienok, a na znak
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

Za prenajímatera:
Vo Vranove n. T., dňa 14.11 .2017

za nájomcu:
Vo Vranove n. T. dňa, 14. 11.2017

Ing. Alfonz Kobielsky Mgr. Ladisrv KJepák
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