Nájomná zmluva
(ďalej len ako „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Prenajímateľ:

Obec Trhová Hradská
Farský rad 488/1
93013 Trhová Hradská
IČO: 00 305 766
DIČ: 202 11 39 791
(ďalej len ako „Prenajímateľ“)

Nájomca:

Tihamér Mészáros
konajúci ako: Tihamér Mészáros
Koncová 143
93013 Trhová Hradská
IČO: 43 516 998
(ďalej len ako „Nájomca“)

uzatvárajú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov túto Zmluvu:
Článok I.
Predmet Zmluvy
1.1

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej v obci Trhová Hradská,
katastrálne územie Trhová Hradská, vedenej Správou katastra Dunajskej Strede, zapísanej na
liste vlastníctva č. 1235, a to ako budova so súpisným číslom 111, postavená na pozemku
registra „C“, parcelné číslo 164/3 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).

1.2

Predmetom Zmluvy je nájom :
1.2.1

1.3

nebytového priestoru č.... na prízemí a spoločných priestorov súvisiacich s užívaním
nebytového priestoru v celkovej výmere 48,5 m2, tak ako je to zakreslené v Prílohe č.
1 Zmluvy (ďalej spolu ako „Predmet nájmu“).

Nájomca má právo užívať aj spoločné priestory Nehnuteľnosti v rozsahu nevyhnutnom na
riadny chod Predmetu nájmu.
Článok II.
Účel nájmu

2.1

Nájomca môže Predmet nájmu užívať za účelom súvisiacích s prevádzkou obchodu – predaj a
nákup drogéria, darčeky, hračky- súlade so stavebným určením prenajatých nebytových
priestorov, svojím predmetom činnosti, platnou legislatívou a s dobrými mravmi.

2.2

Nájomca je oprávnený zmeniť účel využitia Predmetu nájmu iba po predchádzajúcom
písomnom súhlase Prenajímateľa udeleného vo forme obojstranne podpísaného dodatku
k Zmluve.

2.3

Nájomca vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy získal všetky úradné a iné povolenia, ktoré sú
potrebné v súvislosti s jeho užívaním Predmetu nájmu. Nájomca tiež vyhlasuje, že tieto
povolenia sú právoplatné a zaväzuje sa, že ich právoplatnosť zachová počas celej doby nájmu.

Článok III.
Práva a povinnosti Prenajímateľa
3.1

Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Predmet nájmu ku dňu 09.04.2013 v stave spôsobilom na
dohodnuté užívanie. Prevzatie Predmetu nájmu, spolu s uvedením jeho stavu a ďalších
potrebných náležitostí, bude zaprotokolované v písomnom zápise, ktorý podpíšu obe zmluvné
strany v deň odovzdania Predmetu nájmu.

3.2

Prenajímateľ je povinný zabezpečovať vonkajšiu údržbu budovy Nehnuteľností a opravy
strechy, ktoré sú bezpodmienečne nutné z hľadiska užívania Predmetu nájmu a zachovania
jeho prevádzkyschopného stavu. Ak vznikne potreba opravy z titulu neodbornej obsluhy alebo
iného dôvodu zavineného Nájomcom, náklady na opravu uhradí Nájomca Prenajímateľovi,
resp. Osobe zabezpečujúcej tieto opravy, alebo ich odstráni Nájomca na vlastné náklady.

3.3

Prenajímateľ nezodpovedá za dodržiavanie vyhlášky 605/2007 Z.z. o vykonávaní kontroly
protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia na elektrických zariadeniach.

3.4

Prenajímateľ znáša všetky dane a poplatky spojené s vlastníctvom Nehnuteľnosti, ako aj odpisy
z prenajatého majetku.

3.5

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť poistenie Nehnuteľnosti, okrem majetku Nájomcu, ktorý
počas trvania Zmluvy do Predmetu nájmu vnesie. Poistenie Prenajímateľa sa vzťahuje na
poistenie na živelné poistenie.

Článok IV.
Práva a povinnosti Nájomcu
4.1

Nájomca preberá zodpovednosť za dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti
požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj za zabezpečenie ochrany
Predmetu nájmu.

4.2

Nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky revízie a kontroly ručných hasiacich
prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platných právnych predpisov. Nájomca sa zaväzuje
na vlastné náklady v prenajatých priestoroch vykonanie odborných úkonov na technických
zariadeniach podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu
za plnenie povinnosti vyplývajúce zo:
a) zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a súvisiacich predpisov v platnom znení;
b) zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacich predpisov
v platnom znení;
c) zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva a súvisiacich predpisov v platnom znení.

4.3

Nájomca sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek činností ohrozujúcich kvalitu životného prostredia,
ovzdušia, spodných a povrchových vôd. Berie na seba v rámci svojej činnosti zodpovednosť za
nakladanie s odpadom podľa platných právnych predpisov o odpadoch a ďalších súvisiacich
predpisov.

4.4

Poistenie vlastného majetku používaného v prenajatých priestoroch si Nájomca zabezpečuje
na svoje náklady podľa vlastného uváženia, pričom Prenajímateľ nezodpovedá za škody na
majetku Nájomcu.

4.5

Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má
Prenajímateľ v zmysle bodu 3.2 Zmluvy vykonať a umožniť vykonanie týchto a iných
nevyhnutných opráv. Zároveň sa Nájomca zaväzuje spolupracovať s Prenajímateľom pri
nahlasovaní opráv, spolupôsobiť pri ich odstraňovaní a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá
za škodu, ktorá vznikla Prenajímateľovi nesplnením tejto povinnosti.

4.6

Drobné opravy, bežnú údržbu, náklady spojené drobnými opravami súvisiacimi s udržiavaním
Predmetu nájmu (ako napr. výmena drobných súčiastok a jednotlivých predmetov zariadenia
alebo vybavenia), náklady spojené s obvyklým udržiavaním Predmetu nájmu (ako napr.
náklady na práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní, napr. maľovanie, deratizácia,
2z6

