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ZMLlJVA číslo 3/2015
o nájme nebytových priestorov
uzanetá \ zmysle Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytO\)ch
priestorov a podľa ~ 663 - 684 Obč. zákonníka

Zmluvné strany :
Prenajímateľ:

Danmart s.r.o.
PetOfiho 14/63 Komárno 94501
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, Vložka č. 37264/N
IČ:O:
47766263
DIČ':
2024083578
Zastúpený konateľom: Ing. Martou Szoboszlaiovou
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 5055401955/0900
so sídlom

Nájomca:
Slovenský šachový zväz
so sídlom
Sídlo SŠZ: .Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČ:O:
17310571
Zastúpený prezidentom: Ing. Františkom .Jablonickým
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

účet číslo:

6601147005/1111 liniCredit Bank Czech Repuhlic and
Slovakia, a.s.
SK93 1111 0000 0066 0114 7005
lJNCRSKBX

('l. 1.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov, zariadenia a služieb spojcn)ch
s prcnújmom, bližšie špecifikovaných v tejto zmluve, ako aj spôsob odplaty za ne.

adresa: 940 01 Nové Zámky Bernolákovo námestie 25
súpisné číslo: 811, 9208
katastrúlne územie: Nové Zámky
2.

zapísané na Liste vlastníctva
na parcele číslo :
2785/6

č.

4748

Predmetom n{~jmu sú:

kancelúric

č.

102 .......... .

o celkovej výmere

............... 23,40 ....... m2

Čl. 11.
ÍJčel nájmu
Nájomca sa zaväzuje tieto priestory užívať len pre účely vlastnej organizácie a len
pre výkon činnosti, na ktoré má tuzemskými úradmi udelené povolenie podľa platných
predpisov.

Čl. III.
Doba nájmu
1. Prern1j ímateľ ponechán1 n~jornco\ i na dočasné užívanie nebytové priestory medené\ Č'I.
!. na dobu neurčitú od 01.07.201 S

{I. I\'.
Služby spojené s užírnním nebytových priestorov
1.Prenajímatcľ zabezpečí

nájomcovi služby spojené s uží\ aním nebytových priestorov:
a/ c\odúvka elektrickej energie. plynu. \ ody. 'ykurm anie miestností.
h/ upratovanie spoločných priestorov
cl cľaL~ic povinnosti. ktoré upravujú prúvne predpisy prenajímatcľO\ i.

(:1.
Výška a

v.

splatnosť

ná.jomného

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej výške úhrady za

.

priestory

')

23.40

spolu

------

-

-

----

a/ a/ za prenajaté nebytové priestory
b/ za poskytnuté služby uvedené v Č'I. IV.
c/ za používanie kancclúrskeho núbytku
( 6% z nad. hodnoty zariadenia C)
dl za prenajatý pozemok

51

---

--

splátka

spolu C
193..+0

1

----------

1193.40
- - - --

1193.40(
()(_

()f
0€

f

Spolu za rok
Mesačná

priestory:

ročne

sadzba za m 2

vymcra v m-

Kancelúrskc

prem~jaté

1193,40 : 12

=

99,45 f

Pri fakturúcii nebude k sume pripočítaná čiastka DPI 1 podľa aktuálnej sadzb) vzhl"adom na
to. že prenajímateľ nie je platiteľom DPH.
2.

Mesačnú

splátka za nújomné a služby je konečnú a nebude viac navyšovanú. a je teda
účtovaná bez ohľadu na reálnu spotrebu služieb uvedených v Č'l. IV nájomcom v priebehu
trvania nájmu.

Čl. Vl.
Spôsob platenia nájomného
1. Nájomca bude uhrádzať nájomné a úhradu za služby spojené s m\jmom formou
mesačných splútok.

/

2. Na mesačné splátky prenajímateľ predloží n4jomcovi faktúru do 15 dni.
]. \l prípade. že d6jde k on1cškaniu s platcnín1 zo strany nújon1cu prenají111atcl" si \'} hrad/u.iL'
uplatniť si úrok z omeškania' zmysle Nariadenia' lády č. 87/1995 /J.

Čl. VII.
BOZP a OPP
l.

Nájomca na vlastné náklady zabezpečuje\ zúkonn)ch lehotách predpísané re\ ízne
prehliadky na všctký·ch strojoch a zariadeniach a elcktrick)ch spotrebičoch. pou/Í\an)ch
v prenajatých priestoroch k svojej činnosti. Kópie re\'írnych sprÚ\ nájomca predkladú
správcovi prenajatých priestorov ihned' po ich vykonaní.

!

Nújomca v prenajatých priestoroch zodpovedá za dodržiavanie zásad BOZP v rozsahu
ustanovenom v /úkone NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v
oblasti zabezpečenia Ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom\' ~ 4 a v ~ 5 /ákon<1
SNR č. J 14/2001 /b. v znení neskorších predpisov.

3. Nújon1ca v prcnajatý'ch priestoroch zodpovcdú za dodržiavanie hygicnick)·ch prcdpiso\·.
Č=t. VIII.

Ostatné dohodnuté podmienky
1. Pre nájomcu a pracovníkov. ktorých nájomca zamestnáva. je zúviizn)· Dorno\ )• poriadok
pracoviska Danrnart s.r.o.
Pokiaľ dújde počas doby nájmu k zániku prenajímateľa. práva a záv~izky vypl)\ajúcc z
tejto 7mluvy neprechádzajú najeho právneho nástupcu.

]. Nújon1ca /.odpovcdú v plnon1 rozsahu za škodu~ ktorú spôsobil na budove~ alebo v
prenajat)-ch nebytových priestoroch. vlastnou činnosťou alebo ak bola spôsobenú
podnikateľskou činnosťou nájomcu.
4.

Prenajímateľ neručí

za vnesené veci nájomcu. Nújomcajc po\ inn) mať veci \ nesen(' do
prenajat)·ch priestorov poistené inak v plnom rozsahu škodu za poškodenie alebo
odcudzenie znúša súm.

5. Nájomca sa zaväzuje. že predmet n4jmu nedá do podnájmu. nezaloží ho. nezaťaží ho.
6.

Nájomca môže umiest11ovať svoje informačné tabule v budove ako i na priečelí budm y.
iba s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. Po ukončení nájmu je ich pm inn) na
svoje núklady odstrániť a to tak aby nedošlo k poškodeniu budovy.

7. Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajaté priestory v stave v akom ich
prevzal. resp. upravené v rozsahu vzájomnej dohody.
Čl. IX.
ustanovenia

Záverečné

