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Zm|uva o nájme nebytových priestorov

č.212023

uzatvorená podfa zákona ě. 116l1990 Z,z. o rrájme a podnájme rrebytových priestorov v zneni
neskorších predpisov.

Prenajímatel': Mesto Žilina, so sídlom lrtsÚ Námestie obetí komunizmu 1,0l131 Žilina. IČO
03217 9 6, konaj úci prostredníctvom správctt:

Materská ško
suvorovova
010 01 Žili

7l20

Emília ChovancováZastúpená: I\
ICO:379051
DIC:202I
Císlo účtu: 70 5600 0000 0003

74 5600 0000 0003
3037 1031- nájomné
5526 3002 - prevádzka

S1

S

Nájomca:
OZ Boxerňa
pivovarska 1

Prenajímateť je na
30912012003 zo dňa
616316, ktorá je
vlastníctva č. 1100
žilina.

010 01 Zllina
7,astipená:
císlo účtu: s
Bankové spoi ie: Tatrabanka
(ďa|ej tiež ,,nájomca")

rná v katastri nehnuteťností, vedenom správou katastrá Ži|tna na liste
obec Žilina, kat. úz. Žllina, č. kód 874604 v prospech vlastníka Mesto

Prenajímatel' v rámci
Suvorovova2797l20,
Prenajaté priestory
navštevujúce MŠ Su

Nájorn sauzatvárana
počas školského edovne: utorok a piatok

článok I.
Predmet a účel nájmu

zákona č, 13811991 Zb. o majetku obcí a zriaďovacej listiny č.
2003 správcom nehnuteťnosti - stavby súp. č. 2797 na pozemku parc. č.

to zmluvy poskytne nájomcovi nasledovné priestory v budove MŠ,
01 Zilina: telocvičňa, šatňa, sociálne zariadenie.

rrájomca využivať na činnosť krúžku športová príprava pre deti
a.

čtánok II.
Doba a rozsah nájmu

u určitú od,16.01.2023 do 25.06.2023. Priestory bude nájomca využivať
od 14:30 do 15:30 hod.

Dňom vzniku nájm
ktorých poskytovan
služby nazabezpeěe.

Clánok III.
Cena za nájom

nájomca povinný platiť prenajímateťovi úhradu za nájom
spojené s užívaním nebytového priestoru. Spomínanými

aza služby,
službanri sú

,l1

Johanník rČo: soo+ssz:
08 1 l00 0000 0029 4302 1682

la a elektrickej energie, vodné a stočné, upratovanie.



za0l.-06. mesiacov 2023 vo výške 120,00 € budú uhradené v termíne

vi nebytový priestor v stave spósobilorn na užívanie
,v tomto stave bol počas celej doby rrájrnu.

priestory sú v bezpečnom stave a zodpovedajú platným predpisom BOZP,

d) Kontrolu dodrži mienok zmluvy vykonáva priebežne prenaj ímatel'.
Nájomca:

e) Zavázuje sauží
I.

j)

k)

l)

priestory v rozsahu a na úěe| dohodnu{ý v tejto zmluve a uvedené v článku

Nesmie vykoná y a iné podstatné zmeny v nebytovom priestore a to ani na svoje náklady,
v odóvodnených
prenajímatel'a na
Bežnú údržbu si

tak rnóže vykorrať iba po predchádzajúrcej konzulíácil apo sclrválení

vykonáva na vlasttré náklady
Je povirrrrý bez
Je povinrrý sa

odkladu oznámiť prenajímatel'ovi vznik škody na predmete nájmu.
nevztrikla škoda, zodpovedá za každé poškodenie prenajatýclr priestorov

vrátute zari u krádeže alebo neodbornou manipuláciou smajetkom azavázuje sa
prípadrrú škodu u jedného mesiaca po jej vyčíslení.
Zodpovedá v u za všetky škody, ublíženie na zdraví, ktoré vznikli v čase rrájmu
účastníkom jeho

Nesmie pre priestor do užívania tretím osobám.
Preberá deti jemu zverené počas krúžkovej ěinnosti.

čhnok V.
Skončenie nájmu

Pred uplynutím doj nájomca rnóže písornne vypovedat' ztnluvu, ak stratí spósobilosť na
vykonávanie ěinnosti, si nebytoý priestor prenajal, alebo dohodou zmluvných strán. Prenajímatel'

vu pred jej uplynutím za podmienok ustanovených v § 9 ods. 2 písm. a), b),
z. v znení neskorších predpisov. Výpovedná lehota je 1 mesiac azaéína

móže písotntre

d),f) g) zákona č. l l

Dňom vzniku
ktorých poskytov
služby na

Výška nájomného
Zákon, ktorým sa
cenách v znení nesk

Nájomné spolu s
uhradí nasledovne:

. Nájomné za
28.2.2023 na

Prenaj írnatel':

a) Zavázuje sa odov
b) Zavázuje sa za

c) Vyhlasuje, že

PO a hygieny.

nájomca povinný platiť prenajímateťovi úhradu za naom aza služby,
spojené s užívaním nebytového priestoru. Spomínanými službami sú

a elektrickej energie, vodné a stočné, upratovanie.

do 28.2,2023 : SK74 5600 0000 0003 55263002

o pri platbe je iest'ako variabilný symbol číslo rrájomnej zmluvy tj.0212023.

čtánok IV.
a a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

g)

h)

i)

plynúť od prvého Lrjúceho lnesiaca po doručeIrí výpovede. Prerrajírnatel' si vylrradzuje právo

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1811996 Z. z. o
predpisov dohodou zmluvných strán vo výške: 7,0q €h za 1 skupinu.

nákladmi zacelé obdobie nájmu čini: 414o0Q € a nájomca ho

od 01.-06. mesiacov 2023 výške 294,00 € bude uhradené v termíne do
SK70 5600 0000 00033037 1031

t



K zmene podmienok

obidvoma zmluvnými

článok VI.
záverečné ustanovenia

leIr vzájornrrou clohodou fornrou písornného dodatkLr podpísanéIro

Zmluva sa vyhotoveniach, z ktoqých každý má platnosť originálu. Po jej podpísaní
každá zmluvná strana vylrotovenie.
Zmluvné strany vyh sa so zmluvou podrobne oboznámili, jej obsahu rozumejú, zmluvu uzatvorili
slobodrre avážne, nie ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasuju podpisujú,
Táto zmluva dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po
dni zverejnenia,

Y Žilirrc 13.01.2023

dójst'

i.

a

Peter J]

lncu

MATEnsKÁ ť
Suvorovova 2zn-]i}]


