
Z M L U V A č . 1/2012/Iv 
o nájme nebytových priestorov 

Prenajímateľ: Základná škola 
P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 
Zastúpená: Mgr. Ľuboslavou Bielikovou, riaditeľkou 
IČO: 37 831 208 

( ďalej len „prenajímateľ" ) 

Nájomca: Andrea Golianová 

Obchodné meno: Andrea Golianová - AJMI 
Miesto podnikania: J. Poničana 2413/63 
IČO: 41193 555 

( ďalej len „nájomca" ) 

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov túto 

zmluvu o nájme nebytových priestorov: 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je po vzájomnej dohode 

nájom 
časti nebytových priestorov v budove Základnej školy na ulici Petra Jilemnického 1035/2 vo Zvolene a to 
miestnosť č. 90 na prízemí - školský bufet, o výmere 6 m2. 

n. 
Účel nájmu 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi na užívanie nebytové priestory špecifikované v článku I. 
tejto zmluvy za účelom zabezpečovania občerstvenia (strava, pitný režim apod.) žiakov, 
pedagogických a ostatných zamestnancov prenajímateľa a to v dňoch pondelok až piatok v čase 
od 7,30 do 13,00 hod. 

III. 
Doba nájmu 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04. septembra 2012 do 30. júna 2013 
2. Nebytové priestory sa prenajímajú iba v dňoch školského vyučovania, t.j. mimo vedľajších prázdnin. 
3. Nájom môže zaniknúť : 

a. uplynutím času, na ktorý bol dojednaný 
b. dohodou zmluvných strán. 

IV. 



Nájomné a úhrada za služby 

1. Nájomné za užívanie nebytových priestorov je dohodnuté medzi zmluvnými stranami vo výške 282,15 € 
po celú dobu nájmu. 

2. Za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia, dodávka tepla, vodné, stočné) je 
dohodnutá medzi zmluvnými stranami úhrada vo výške 200,95 € po celú dobu nájmu. 

3. Nájomné a úhrada za služby za obdobie nájmu činí spolu 483,10 € slovom 
štyristoosemdesiattri € desať centov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním nebytových 
Priestorov na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy v nasledovných splátkach: 
do 30. 10. 2012 200.- € 
do 31. 03. 2013 150.- € 
do 31. 05.2013 133,10 € 

5. V prípade, ak sa nájomca oneskorí s úhradou splátky v zmysle bodu 4 tohto článku zmluvy, je prenajímateľ 
oprávnený účtovať nájomcovi úrok z omeškania vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS 
určenej k prvému dňu omeškania s platením peňažného dlhu. 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným technickým stavom prenajímaných priestorov a ž e v stave 
nebytové priestory od prenajímateľa preberá. 

2. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa. 
3. Nájomca sa zaväzuje nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorú spôsobí. 
4. Nájomca sa zaväzuje, v prípade ukončenia nájmu, vrátiť prenajímateľovi nebytové priestory v riadnom 

stave, v akom ich prevzal na užívanie. 
5. Nájomca je povinný dodržiavať predpisy OBP, hygienické, požiarne a iné predpisy súvisiace s prevádzkou 

predmetu nájmu. 
6. Bez písomného súhlasu prenajímateľa, nájomca nie je oprávnený prenechať nebytové priestory, ktoré sú 

predmetom nájmu do podnájmu tretej osobe. 
7. Nájomca je povinný podľa zákona 582/2004 Z.z. v znení zmien a neskorších predpisov a doplnkov podať 

na MsÚ Zvolen u správcu daní priznanie k miestnemu poplatku za komunálny odpad. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny dodatky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené len písomne a po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva je platná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná od 
03.09.2012. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle prenajímateľa. 

Vo Zvolene dňa 03.09.2012 Vo Zvolene dňa 03.09.2012 
Za prenajímateľa : Za nájomcu : 

Z.ÁKLAD Audr ta GC 
P. Jilemnu j. P o n , 

960 0 9 6 0 0 

IČO: 
C 1 r-Y r — v — * 

Mgr. Ľuboslava Bieliková Andrea Golianová 
riaditeľka školy 


