
Materská škola, Čajakova 4A, Żllina

Nájomná zmluva
č,.01/2021

Pľenajímatel': Mesto Żilrina, so sídlom MsU: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ż1lina,
identifi kačné čí s lo : 00 3 2 1 7 96, konajúci prostr edníctvom spravcu : Materská
škola, Čajakova 4A, 010 07 Ži|ina,IČo 37 gO4 957, v jeho mene konajúci:
Mgľ. Mária Mihálková, riaditeľka školy, číslo účtu: SKó6 5600 0000 0003
3037 4013 (ďalej tieŽ len ako ,'prenajímatel"')

Nájomca:
a

Mgľ. Maľkéta Belanová - Mgľ. Markéta Belanová s.ľ.o., so sídlom:
Brodno 50, 010 14 Żilina, identifikačné číslo: 474lgg54, zapísaný
v Živnostenskom ľegistri č. 580-52609, v jeho mene konajuci: ll4gr. Markéta
Belanová
(ďalej tieŽ len ako ,,nájomcaoo)

uzavľeli podl'a zá.Jr. č.l16lt990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestoľov a $ 663 a
nasl. občianskeho zákonníka Nájomnú zniluvu, a to takto:

Clánok 1

Pľedmet a účel zmluvy

1. Prenajímatel' je na zák|ade zákona č,. 138/1991 Zb. o majetku obcí a znaďovacej listiny č.
30911612003 zo dřm 4.II.2003 správcom nehnuteľnosti, stavby súp. č. 2I9I na pozemku
parc. č.6623 ktorá je zapisanźĺ v katastri nehnutel'ností, vedenom Správou katastľa Żllina
na liste vlastníctva č. 1100 pre katastrálne uzemie Żllina, v pľospech vlastníka Mesto
Žilina.

2. Touto zmluvou prenajímateľ pľenecháva nájomcovi do uživania nehnuteľnosť uvedenú
podľa predchádzajúceho odseku' ato kľuŽkovú miestnosť orozlohe 10 m2. Účelo-
nájmu podl'a tejto zmluvy je kruŽok, ,,oboznamovanie s anglickým jazykom." KruŽok
bude prebiehat'vpondelok v čase od14:45 hod. - 15:15 hod.1 skupina aod 15:20 hod. -
15:50 hod.2. skupina.

Clánok 2
Doba nájmu

Nájom sauzatvárana dobu uľčitú od l l. l0. 2021 do 30.06.2022

čhnok 3
Nájomné

l. Nájomné za uŽivanie pľedmetu nájmu bolo dohodnuté vo výške 1150 €lza hod. a
prevádzkové náklady predmetu nájmu bez teplej vody 3,00 € za I hodinu podľa skutočne
vykázaných hodín.

2. Nájomca sazaväzuje uhľadiť:
nájomné vo výške 15'00 € za obdobie október - december 202I do 01 .12.2021 a 30,00
€ za obdobie január - jún 2022 do 31.3.2022 na č. úětu v tvare IBAN SK64 5600 0000
0003 5522 7001 ( spolu nájom 45,00 - €),
pľevádzkové náklady pľedmetu nájmu 30,00 _ € do 0I.12.2021 a ó0,00 € do 3I.3.2022
na č. účtu v tvaľe IBAN SK66 5ó00 0000 0003 3037 4013, (spolu pľevádzkové náklady
predmetu 90'00 €),zaktoý sa nájomné platí.

3. V prípade, ak zmluvný vzťah za|ožený touto zmluvou zanikne v priebehu kalendárneho
mesiaca, zaktorý nájomné ešte nebolo zaplatené, nájomca je povinný najneskôr do 15 dní
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od zániku tejto zmluvy zap|atit'prenajímateľovi alikvotnú časť nájomného zakalendámy
mesiac, v ktoľom zmluva zan1k|a.

4. Pri platbe je nutné uviesť ako variabilný symbol ěíslo nájomnej zmluvy 0112021.

ČHnoľ 4
osobitné dojednania

1. Nájomca sa zaväzuje uživať predmet nájmu len na dohodnutý účel riadnym spôsobom,
chrániť ho pred poškodením a zničením a nezasahovať do nęhnuteľnosti vlastníka.

2. Nájomca nie je oprávnený vykonať zmeĺy na pľedmete nájmu bez písomného súhlasu
prenajímateľa a bez písomného súhlasu pľenajímatel'a nemá náľok na náhľadu takto
vynaloŽených nákladov.

3. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu bez písomného
súhlasu prenajímateľa.

4. Nájomca sa zavđzuje doďrŽiavať bezpečnostné a požiarno-poplachové smeľnice
prenajímateľa.

Článok 5
Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného má prenajímateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,050Á z ďlžĺej sumy zakaždý aj zaěatý deň omeškania.

2. Ak nedôjde k vyprataniu predmetu nájmu po ukončení nájmu v zmysle ustanovenia
článku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je nájomca povinný uhradiť pľenajímateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 1000,00 - €.

3. Zaplatenimzmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
4. Zmluvĺá pokuta je splatná do 15 _ tich dní odo dňa porušenia povinnosti' ktoré zakladá

nárok na zmluvnú pokutu.

článok 6
Ukončenĺe nájmu

1. Nájom sa končí písomnou dohodou nájomcu a prenajímatel'a, písomnou výpoveďou,
uplynutím doby, na ktoru bol dojednaný alebo odstúpením od zmluvy. Zmluvu môŽe
vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana ajbez udania dôvodu'

2. Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

a) je nájomca v omęškaní s platením nájomného viac ako 30 dní,
b) nájomca porušuje ustanovenia tejto zmluvy.

3. Pri ukončení nájmu výpoveďou sa nájom skončí uplynutím .maximálne 3 mesačnej
výpovednej lehoty, ktorá začina plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej
strane.

4. Nájomca sa zavđzuje dňom skončenia nájmu vrátiť pľenajímateľovi prenajatý pľedmet

nájmu v stave, zodpovedajúcom dojednanému spôsobu uživania, s prihliadnutím na

beŽné opotrebovanie a na vlastné náklady ho vypratať.
5. Zmluvné strany sa dohodli, žę ak nedôjde k vyprataniu predmetu nájmu po ukončení

nájmu, prenajímateľ je oprávnený a nájomca to v plnom rozsahu berię na vedomie
a súhlasí s tým, Že prenajimatęľ môže vypratať predmet nájmu aj sám na náklady
nájomcu.

čtánok 7
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa môŽe meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.
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2. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'
dňa 08.10.202I.

3. Nájomca prehlasuje, Že sa oboznámil so stavom predmetu nájmu.
4. Doručením akýchkoľvek písomností na zźlklade tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto

zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručęnia
písomnosti sa považuje aj deň' v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom' odoprie
doručovanú písomnost' prevziať alebo, v ktorý máme uplynie najmenej desaťdňová
űložná doba pľe vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane,
alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne
zamestnancom pošty vyznačená poznźlmka, že ,,adresát sa odsťahoval", 

',adľesát 
je

neznámy" alebo iná poznámka podobného významu. Pre potľeby doručovania
prostredníctvom pošty sa pouŽijú adresy zmluvných strán uvedené pri identiťrkačných
údajoch zmluvných strán v rivode tejto zmluvy, |baže odosielajúcej zmluvnej strane
adľesát písomnosti oznámll novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu
určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca
nová adresa ńadne oznćtmená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

5. Táto zmluva bola vyhotovená vtroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, zktorých
prenajímateľ pľebeľá dve a nájomca jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že tuto zmluw uzavľeli slobodne, vážnę a bez omylu, nebola
uzavĺetá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Y Zlline, dňa 07.10.2021

Zaprenajimatel'a Zanájomcu
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