
ZMLUV A O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Kollárova 11A

Clánok I.
Zmluvnéstrany

1. P r e n a jím a tel'

Mesto Pezinok
v zastlipení: Mgr. Oliver Solga, primátor
sídlo: Radnicné námestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 30 50 22
DIC: 2020662226
bankové spojenie: YÚB, a. s. pobocka Pezinok
císlo lictu: 22727-112/0200

(d'alej len "prenajímatel"')

2. N áj o m c a :

Malokarpatský banícky spolok
sídlo: Obrancov mieru 38, 90201 Pezinok
v zastlipení: Štefan Granec, predseda spolku
ICO: 31818145

(d'alej len" nájomca ")

uzatvárajli tlito Zmluvu o nájme nebytových priestorov (d'alej len zmluva) v zmysle zákona
C. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, s poukazom
na príslušné ustanovenia § 663 a nasl. Obcianskeho zákonníka, za týchto podmienok:

Clándk II.
Úvodné ustanovenia

I. Prenajímatel' Mesto Pezinok je výlucným vlastníkom nehnutel'ností: stavby slipisné císlo 5494 na
parcele C. 4656/8, charakteristika: polyfunkcná budova a pozemku parcela C. 4656/8, druh:
zastavaná plocha a nádvorie, zapísané na liste vlastníctva C. 4234 Katastrálneho liradu
v Bratislave, Správa katastra Pezinok, okres Pezinok, obec Pezinok, katastrálne územie Pezinok.

2. Nájom bol schválený primátorom Mesta Pezinok na Kolégiu primátora dna 04.01.20 II.

3. Nájomca je obcianske združenie, ktoré vzniklo registráciou v registri obcianskych združení
Ministerstva vnlitra SR diía 09.09.2002, císlo spisu: YYS/I-900/90-10815 v zmysle Stanov
obcianskeho združenia zo diía 17.08.2002.

Clánok III.
Predmet zmluvy a úcel nájmu

I. Prenajímatel' ako vlastník nehnutel'nosti prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok
nebytové priestory nachádzajlice sa v objekte na Kollárovej ulici UA v Pezinku, a to konkrétne:

. miestnostC.103- kanceláriavovýmere 12,50m2
(situacný nácl1miestností je Prí\ohou a neoddelitel'nou slicastou tejto zmluvy).



2. Nájomca bude využívat' predmet nájmu na cinnost' svojho obcianskeho združenia.

3. V súvislosti s užívaním predmetu nájmu špecifikovaného v cI. III. bod. I zmlu\'~ je nájomca
zároven oprávnený užívat' miestnost' C. 113 - WC muži, miestnost' C. 114 - WC kabínka muži.
miestnost' C. 115 - WC ženy, miestnost' C. 116 - WC kabínka ženy a miestnost' c. 11" - \\C
kabínka ženy a miestnost' C.109 - WC pre imobilných, ktoré sa nachádzajú na konci chodb~.

4. Zárovei'lje nájomca oprávnený spolu s predmetom nájmu užívat' aj miestnost' c. 106 - kuchynku.

5. Nájomca sa zavazuje užívat' prenajaté nebytové priestory výlucne v rozsahu a na úcel dohodnutý
v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa vzt'ahujú na predmet nájmu.

Clánok IV.
Doba nájmu

I. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.

2. Táto zmluva nadobudne úcinnost' v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obcianskeho zákonníka a ust. § 5a
ods. 5 zákona c. 211/2000 Z.z., t. j. v den nasledujúci po dni jej zverejnenia na webO\ej stránke
Pezinského kultúrneho centra.

3. Nájomca a prenajímatel' sa dohodli, že nájomca bude predmet nájmu využívat' kažM párl1\ rižde~
vo štvrtok, a to v case od 18:00 hod do 20:00 hod.

Clánok V.
Nájomné a súvisiace platby

I. Prenajímatel' a nájomca sa dohodli na nájomnom vo výške 3.00 eurá za 1
náimu, co vzhl'adom na pocet stretnutí predstavuje rocné nájomné
prevádzkových nákladov.

stretnutie v predmete
78,00 eur vrátanc

2. Nájomné podl'a ust. cI. V. bod I zmluvy bude nájomca uhrádzat' prenajímatel'ovi štvrtrocne, vo
výške 19,50 eur, a to vždy do 10-eho dna stredného mesiaca (II., V., VIII. XL), prevodom
financných prostriedkov na úcet prenajímatel'a uvedený v cI. I. I zmluvy alebo do pokladne
prenajímatel'a. .

Clánok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

I. Prenajímatel' odovzdá nájomcovi nebytové priestory v stave spasobilom na ich užívanie podl'a
úcelu tejto zmluvy. Nájomcovi je stav priestorov známy a preberá ich v stave, v akom sa tieto
nachádzajú.

2. Nájomca znáša náklady vzniknuté neprimeraným užívaním priestorov mijomcom alebo osobami,
ktoré sa sjeho súhlasom zdržujú v nebytových priestoroch.

3. Nájomca nemaže zmenit' dohodnutý úcelužívania bez písomného súhlasu prenajímatel'a.

4. Nájomca je povinný bez zbytocného odkladu oznámit' potrebu opráv, ktoré má prenajímatel'
urobit' a umožnit' vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá za
škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

5. Nájomca nie je oprávnený dat' nebytové priestory alebo ich cast' do nájmu, podnájmu alebo
výpožicky inej fyzickej alebo právnickej osobe. Ak nájomca prenechá majetok Mesta Pezinok do
nájmu, podnájmu alebo výpožicky, je takáto zmluvaneplatná.



6. Nájomca nemože na majetok Mesta Pezinok zriadit' záložné právo alebo tento majetok inak
zat'ažit'.

7. Nájomca umožní prenajímatel'ovi vstup do prenajatých priestorov v prípade odborných prehliadok
elektrických zariadení, výkonu revízií a pod., ako aj vstup do prenajatých priestorov v prípade
mimoriadnych udalostí (havária kúrenia, vody a pod.), ako aj na vykonávanie kontrol dodržiavania
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.

8. Po skoncení prenájmu nájomca zápisnicne odovzdá prenajímatel'ovi prenajaté nebytové priestory
v povodnom stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu bez nároku na

9. Ncijomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov (v zmysle
zákona c. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva vnútra SR c. 121/2002
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov) a zavazuje sa vykonat' všetky potrebné
opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie.

10. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri práci osob zdržujúcich sa v prenajatých priestoroch, ako aj za bezpecnost'
technických zariadení v týchto priestoroch (v zmysle zákona c. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

11. Ak dojde k vypovedaniu zmluvy o nájme prenajímatel'om a nájomca neodovzdá nebytové
priestory v posledný den výpovednej lehoty alebo pri ukoncení nájmu, zmluvné strany sa dohodli,
že nebytové priestory može vypratat' prenajímatel' na náklady a zodpovednost' nájomcu. V takom
prípade nenesie prenajímatel' žiadnu zodpovednost' za prípadnú škodu na vypratávaných veciach.
Prenajímatel' je povinný termín vypratania nebytových priestorov oznámit' nájomcovi aspoll 3 dni
pred plánovaným termínom uskutocnenia vypratania.

12. Prenajímatel' nezodpovedá za majetok nájomcu v prenajatých priestoroch, ktoré je povinný
nájomca strážit' a ochralíovat' sám.

13. V prípade omeškania s plnením pellažného dlhu je nájomca povinný uhradit' prenajímatel'ovi
úroky z omeškania vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby urcenej Národnou bankou
Slovenska platnej k prvému dlíu omeškania s plnením penažného dlhu (Nariadenie vlády SR c.
87/1995). Zaplatenie úroku z omeškania nesPQsobuje zánik povinnosti nájomcu platit' zmluvnú
pokutu podl'a tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

14. Nájoll1caje povinný oznámit' prenajímatel'ovi každú zmenu svojej právnej subjektivity, ako aj iné
skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit' nájomný vzt'ah.

Clánok VIII.

Skoncenie nájmu nebytových priestorov
1. Zmluvné strany možu skoncit' nájomný vzt'ah:

na základe vzájomnej dohody,
- výpoved'ou bez udania dovodu v zmysle § 10 a nasl. zákona c. 116/1990 Zb.

2. Dohodou prenajímatel'a a nájomcu sa za hrubé porušenie pokoja alebo poriadku podl'a § 9 ods. 2
písmod) zákona c. 116/1990Zb. okrem iného považuje aj akékol'vek porušenie tejto zmluvy.

3. Výpovedná lehota je 3 mesiace a zacína plynút' od prvého dlía mesiaca nasledujúceho po jej
dorucení.

4. Prenajímatel' má právo odstúpit' od tejto zmluvy, ak nájomca poruší svoje povinnosti podl'a tejto
zmluvy, prípadne ked' neuhradí splatné nájomné v stanovenom termíne. Odstúpenie od zmluvyje
úcinné jeho dorucením nájomcovi. Do tohto dna je nájomca povinný platit' nájomné a platbyza



služby spojené s nájmom. Na zabezpecenie tejto Úhrady má prenajímatel' zádržné právo voci
hnutel'ným veciam nájomcu v prenajatých priestoroch.

Clánok IX.
Záverecné ustanovenia

1. Pokial' táto zmluva o nájme nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnými ustanoveniami Obcianskeho zákonníka a závaznými právnymi predpismi.

2. K zmene dohodnutých podmienok maže dajst' len vzájomnou dohodou zmluvných strán formou
písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobÚdaplatnost' dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a Úcinnost'v zmysle
ust. cI. IV. bod 2 tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany vyhlasujÚ, že si tÚto zmluvu precítali, porozumeli jej obsahu, nemajÚ námietky
proti jej forme a obsahu, vyhlasujÚ,že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na
znak sÚhlasuju vo vlastnom mene podpisujÚ.

5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží prenajímatel'
a dve vyhotovenia nájomca.

za prenajímatelit:
Mesto Pezino
Mgr. Oliver Solga,

r-

za nájomcu:
Malokarpatský banícky spolok
Štefan Granec, predseda



,

~

, I 'L(,--------------

k

.
:.......-...----

52S0

102
351S

I
_ 1

1,
I,
1,
I,
I
.

1,
1,

i [, I
1 I

I
rr
I
I
I

~

,
2090

14~ ,

1;'-' i,
I,
I
I

I
I

uIapIor/t 1

.fasldn)mpdystjl!nam"
1v.11IIm I '

211!1)

USO(9SO)

/1 .' ,r....

104

,J!
'Ir
I
I
I
I

jr
(
(
(
(..

105 "~

1210

I
.-

--- --- .._..--

.....

..-..-..
~:.,I":-;'=.1

.n
I' ,, I I,

I,
~ II

, 1

I '
I,
I

31a

~I

~ .""'. !J: .

" mc ~ 0

3290.

~ , ~.

t .i~

! ! i !Y: I

! ! 107a i ,

~

,

' ~

~

~ '

I I ' :;
, I I j;

!. ! i ;~
I

. '~

. I 1;'1

i i ' I~'

I
I , I,M.

,

~ I I .?I . ~~J';)

I I ifl

i i !t. , - ~ :
I I ti

'

I t f;..

1 "
, I 11

I I "0\I ,1
1400 1890 ' la

;>
. 900 600 1400 j .i:

_I- _fr_ 1410(900)

§ 1:; -- -1--- - -í - - -- -- -._r I ~
I ~ -- ~

;

b.~h~ I I!. 1
výdajstravy

~I I lIGO

800

, IVlD

I, I,

I,
I
I

I.
, I

.

1,
1,

-

106
J9!O

II
I 127

- umývanie stolového riadu

6

\60

T I
~ -' ,.-

--..-..--
---1:---:------

~ I-- lilIii' .
i'I~ U

, pr~m et Y'tiJ VWA.-

V\U~V)O~'h' tl~Th-ttV)i"f ra.ol~OvY) V1~~

I

d -----"

lSJl 101ItO,OOOI

;:

= t(Z2
'n:' I. "l;.:- -

»1G I
I

,

jl

t,
103/ ..J,

,
M I,

UU ((,\.l,,&v11,4

I,
I. I'

100 _ 900 f 11IIa

tJ, '
-, §

!!

.
I,
I,
I,
1
,

1
,

1

'-+ ,

L,-


