Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Článok 1
Zmluvné strany
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
sídlo: Pionierska 33, Čaňa
v zastúpení:
Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka školy
IČO:
31953204
DIČ:
2021245787
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
Číslo účtu:
1787299353 / 0200
ďalej ako prenajímateľ
a
SIGI, s.r.o.
sídlo: Tehelná 9, Čaňa 044 14
v zastúpení: Vladimír Szilágyi
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I., odd: Sro, vložka č. 33494/V
IČO:
47418796
ďalej ako nájomca
uzatvárajú zmluvu v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy sú nebytové priestory:
Popis miestnosti:
Výmera podlahovej plochy:
Bufet

9,19 m²

2. Prenajímateľ hospodári s majetkom obce, ktorý je predmetom nájmu a nachádza sa
v priestoroch Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa.
Článok 3
Účel nájmu
1. Nájomca bude prenajaté priestory uvedené v čl. 2 užívať na prevádzku školského
bufetu. Sortiment tovaru musí byť výživovo hodnotný a nesmie obsahovať
alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu, tabakové výrobky.

Článok 4
Doba nájmu
1. Nájom nebytových priestorov sa dojednáva na dobu určitú od 1.11.2015 do
30.10.2016.
Článok 5
Výška a splatnosť nájomného a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
1. Účastníci zmluvy dohodli výšku nájmu a prevádzkových nákladov na sumu 364 €
ročne, z toho nájom je 163 eur a prevádzkové náklady 201 eur za rok.
2. Nájomca bude uhrádzať platby dvakrát ročne vo výške 182 € bezhotovostným
prevodom na účet prenajímateľa v peňažnom ústave - prvá splátka do 5.11.2015,
druhá splátka do 5.7.2016.
3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy dohodnutej výšky nájmu
a prevádzkových nákladov v prípade, ak dôjde k zvýšeniu cien vstupov.
Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi nebytové priestory uvedené v čl.2, ods.1 tejto
zmluvy v stave spôsobilom na ich užívanie podľa účelu tejto zmluvy.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje prenajaté priestory udržiavať počas celej doby trvania nájmu
a zabezpečovať riadne plnenie dodávky služieb, kúrenia, možnosť odberu elektrickej
energie, vody a odvod splaškov, ktoré sa bežne s prenájmom nebytových priestorov
poskytujú.
3. Nájomca nie je oprávnený užívať prenajaté priestory na iné účely, ako sú uvedené
v čl. 3 a nesmie dať predmet nájmu do podnájmu alebo umožniť jeho užívanie inej
právnickej alebo fyzickej osobe.
4. Nájomca je oprávnený za účelom primeranej zmeny dispozície prenajatých priestorov
vykonať na vlastné náklady drobné stavebné úpravy, výlučne so súhlasom
prenajímateľa.
5. Nájomca je povinný na vlastné náklady vykonávať drobné opravy a údržbu súvisiacu
s užívaním nebytového priestoru. Potrebu väčších opráv, ktoré má vykonať
prenajímateľ je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi
a umožniť mu ich vykonanie. Opravy súvisiace s odstránením poškodení spôsobených
nájomcom hradí nájomca.
6. Nájomca zodpovedá za všetky škody spôsobené v prenajatých priestoroch a je
povinný ich odstrániť na vlastné náklady.
7. Nájomca je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci,
požiarnej ochrany v prenajatých priestoroch v plnom rozsahu.
8. Nájomca sa zaväzuje oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej
subjektivity, ako aj iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.
9. V posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory odovzdať
v pôvodnom stave prenajímateľovi.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto
zmluve len písomne po vzájomnej dohode.
2. V prípade, že touto zmluvou nie sú upravené niektoré náležitosti, právny vzťah sa
riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú dojednanú v článku 4 bod 1. Jej účinnosť končí
predovšetkým uplynutím tejto doby. Zmluva môže byť tiež ukončená písomnou
dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zo strany ktorejkoľvek
zmluvnej strany s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá plynie od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva nadobudne platnosť po jej schválení zriaďovateľom školy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých 1 je pre prenajímateľa a 1
pre nájomcu.

V Čani, 20.10.2015

Za prenajímateľa:

...........................................
Mgr. Zuzana Bruncová
riaditeľka školy

Za nájomcu:

.......................................
Vladimír Szilágyi
SIGI s.r.o.

Za zriaďovateľa:

.....................................
Michal Rečka
starosta obce Čaňa

