
N Á J O M N Á   Z M L U V A
o nájme nebytových priestorov

1.
Zmluvné strany

1.1. Prenajímateľ: Obec TVRDOŠŠOVCE, Obecnýý  úý rad, Novozaýmockaý  cesta 56
starosta obce:   Ing. Mariaýn TOÓ TH
ICŠO:                     00309 338
DICŠ :                    2021060811
IBAN:                  ŠK58 5200 0000 0000 0888 4891
BIC:                     OTPVŠKBX 

 Nájomca: Reštaurácia Kelly
Zast.: Halaý szovaý  Gabriela
Šzeýchenýiho 2
941 10 Tvrdosšovce

2.
Predmet a účel nájmu

2.1 Prenajíýmateľ  prenechaýva  naý jomcovi  do kraý tkodobeýho  úzš íývania   priestorý  v búdove  Obecneýho
domú  v Tvrdosšovciach,  ktorýý  je  vo  vlastníýctve  obce  Tvrdosšovce.  Búdova  Obecneýho  domú  je
zapíýsanaý  na LV cš. 1  parc. cš.. 437/1 na úlici Obchodnaý  cš. 6 v katastraý lnom úý zemíý obce Tvrdosšovce.
Prenajíýma sa :

 saý la na príýzemíý
 sociaý lne zariadenia

2.2 Naý jomca  sa  zavaä zúje,  zše  v zmýsle  tejto  zmlúvý  zabezpecšíý,  abý  priestorý  mohli  slúý zš iť  na
dohodnútýý  úý cšel,  zaý rovenš   sa  naý jomca zavaä zúje,  zše  v zmýsle  tejto  zmlúvý v celej  výýsške  úhradíý
rezš ijneý  naýkladý (spotreba vodý, elektrickej energie a plýnú) ktoreý  vznikli pocšas akcie úvedenej
v bode 2.3

2.3 ÚÓ cšelom prenaý jmú je : rodinná oslava

3.
Doba nájmu 

Naý jom sa úzatvaý ra na dobú úrcšitúý : dnš a 28.04.2018, od 12.00 na 8 hodíýn

4.
Nájomné a úhrada za služby

4.1. Naý jomca  je  povinnýý  zaplatiť  prenajíýmateľovi  naý jomneý  a  úý hradú   spotrebovanýých  rezš ijnýých
naýkladov  za  priestorý Obecneýho domú vo výýsške: 

za miestnosť                       50,00 €  
celkom 50,00 €

4.2. Naý jomneý  je splatneý  vopred pred zacšatíým úzš íývania predmetú naý jmú v hotovosti do pokladne 
obecneýho úý radú alebo bezhotovostne na cš. úý .: ŠK58 5200 0000 0000 0888 4891 v odoô vodnenýých 
príýpadoch po úkoncšeníý akcie po odpocšte skútocšneýho stavú spotrebicšov.

                                                                                    



5.
Povinnosti užívateľa

5.1 Naý jomca je povinnýý  úzš íývať nebýtovýý  priestor len na úý cšel dohodnútýý  toúto zmlúvoú.
5.2 Naý jomca nie je opraývnenýý  prenechať nebýtovýý  priestor do podnaý jmú tretíým osobaým.
5.3 Naý jomca je povinnýý  dodrzš iavať Prevaýdzkovýý  poriadok Obecneýho domú v Tvrdosšovciach
5.4 Naý jomca zodpovedaý  za dodrzš iavanie predpisov v oblasti BOZP a ďalsšíých osobitnýých  predpisov  -

zaýkon  cš.  124/2006  Z.z.  a inýých  predpisov  v oblasti  úsporadúý vania  kúltúý rných,  sšportovýých
a inýých verejnýých podújatíý, ochraný pred zneúzš íývaníým alkoholickýých naýpojov a pod.

5.5 Naý jomca zodpovedaý  za odvoz a likvidaýciú kúchýnš skeýho odpadú, ktorýý  vznikol pocšas úzš íývania
prenajatýých priestorov. Do smetnýých naýdob na komúnaý lný odpad je zakaý zaneý  úkladať biologický
rozlozš iteľnýý , alebo inak separovateľnýý  odpad. Šeparovateľnýý  odpad, a to papier, sklo a plastý je
naý jomca povinnýý  úkladať do naýdob úrcšenýých pre konkreý tný drúh odpadú. 

6.

Skončenie nájmu

1. Dohoda sa koncšíý úplýnútíým dobý, na ktorúý  bola dohodnútaý .
2. Pri skoncšeníý  naý jmú je naý jomca povinnýý  odovzdať prenajíýmateľovi úvoľnenýý  nebýtovýý  priestor

v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnútíým na opotrebenie, akeý  je obvýkleý  pri riadnom úzš íývaníý
a úý drzšbe, ak sa zmlúvneý  straný nedohodnúý  inak.

3. Naý jomca zodpovedaý  za níým spoô sobeneý  sškodý vzniknúteý  pocšas jeho dobý naý jmú a je povinnýý  ich
úhradiť v plnej výýsške.

7.

Všeobecné ustanovenia

7.1     Zmlúva  je výhotovenaý  v dvoch originaý loch, 1x obdrzš íý naý jomca a 1 x prenajíýmateľ
7.2 Zmlúvneý  straný  prehlasújúý ,  zše  si  túý to  zmlúvú  precšíýtali,  rozúmejúý  jej  a svojíým  podpisom

potvrdzújúý , zše túý to zmlúvú úzavreli vaý zšne a dobrovoľne.
7.3 Taý to zmlúva je platnaý  a úý cšinnaý  dnš om podpisú.
    

V Tvrdosšovciach dnš a   26.04.2018

..........................................................                            .........................................................
Prenajíýmateľ                                                                                  Naý jomca
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