ZMLUVA O NÁJME

Čl. 1
Zmluvné strany
1. Prenajímateľ

:

Stredisko sociálnej starostlivosti
sídlom: Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava
v zastúpení: JUDr. Vlastimil Očenáš – riaditeľ SSS
IČO: 17639760
IČ pre DPH: SK2021176245
DIČ: 2021176245
Bankové spojenie: VÚB Trnava,
Č. ú. IBAN: SK2602000000000064833212
BIC : SUBASKBX

a

2. Nájomca

:

Jozef Šípoš
sídlom: Pác 104, 919 43 Cífer
IČO: 47827726
č. živ. reg. 250-35332 Okresný úrad Trnava

uzatvárajú túto zmluvu o nájme v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov a na základe uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 634/2014 zo dňa
19.05.2014.
Čl. 2
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Trnava je podľa výpisu Okresného úradu Trnava, katastrálneho odboru vlastníkom
nehnuteľnosti Dom smútku na Kamennej ceste č. 2 v Trnave, súp. č. 5902, katastrálne
územie Trnava, parc. č. 10137/1.
2. Stredisko sociálnej starostlivosti ako príspevková organizácia mesta Trnava - prenajímateľ
je na základe Zmluvy o zverení majetku do správy uzatvorenej dňa 5.3.2002 medzi
Mestom Trnava a Strediskom sociálnej starostlivosti v Trnave, správcom nehnuteľnosti
Dom smútku, Kamenná cesta č. 2, Trnava.
3. Nájomca je podnikateľským subjektom na základe Výpisu zo živnostenského registra
Okresného úradu Trnava.
1

Čl. 3
Predmet a účel nájmu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ prenechá nájomcovi na užívanie nebytové
priestory v objekte Domu smútku na Kamennej ceste č. 2, súp. č. 5902, parc. č. 10137/1
v Trnave o výmere 12,00 m2, prízemie, miestnosť č. 5. s cieľom zabezpečenia pohrebných
služieb – miestnosť na úpravu a obliekanie zosnulých.
2. Nájomca užíva prenajatý priestor s cieľom zabezpečenia pohrebných služieb – miestnosť
na úpravu a obliekanie zosnulých.
3.

Prenajímateľ odovzdal nájomcovi nebytové priestory, fyzicky písomným protokolom
o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov do užívania.

Čl. 4
Nájomné a úhrady za služby
1. Nájomné je stanovené podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 241 Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava v znení noviel o určení obvyklého nájomného za prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava za 1m2 = 22,84€/m2.
2. Nájomca sa zaväzuje platiť za užívanie prenajatého nebytového priestoru nájomné
a zálohové platby za služby a ďalšie činnosti súvisiace so správcovstvom objektu, ktoré
zabezpečuje prenajímateľ. Prenajímateľ zabezpečuje nájomcovi najmä ústredné kúrenie
spoločných priestorov, elektrickú energiu a pod.
3. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie prenajatého nebytového priestoru
mesačne na základe splátkového kalendára a splatnosť nájomného a zálohových platieb je
uvedená v splátkovom kalendári.
4. Prenajímateľ je oprávnený zmeniť výšku nájomného ako i zálohových platieb za služby,
ak je preto dôvod vyplývajúci zo zmeny danej osobitným všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo z rozhodnutí cenových orgánov, alebo ak sa zmení rozsah a kvalita
poskytovaných služieb. Úprava bude vykonaná formou nového výpočtového listu pre
príslušný rok, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Prenajímateľ zašle ročné vyúčtovanie platieb za služby spojené s nájmom nájomcovi do
30 dní po doručení ročného vyúčtovania dodávateľmi služieb prenajímateľovi.
Nedoplatky alebo preplatky vyplývajúce z vyúčtovania sú splatné do 30 dní od doručenia
vyúčtovania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Ak úhrada za užívanie prenajatého nebytového priestoru nie je uhradená v stanovenom
termíne, nájomca je povinný platiť úrok z omeškania podľa platného právneho predpisu.
7. Nájomca hradí po ukončení nájmu alikvotnú časť úhrady za užívanie prenajatého
nebytového priestoru k termínu zápisničného odovzdania prenajatého nebytového
priestoru.
8. Nájomné sa upraví každoročne po oficiálnom oznámení miery inflácie s účinnosťou od
1.7. kalendárneho roku na obdobie 12 mesiacov trvania nájmu.
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Čl. 5
Doba nájmu
Nájomný vzťah vzniká dňom 01.07.2014 a uzatvára sa na dobu neurčitú, s výpovednou
lehotou:
a) 1 mesiac
- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a zálohových platieb
- ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa
- ak nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou
b) 3 mesiace bez udania dôvodu
c) ukončenie nájomného vzťahu môže byť i vzájomnou dohodou zmluvných strán.
Čl. 6
Osobitné dojednania
1. Nájomca sa zaväzuje, že bude užívať prenajaté nebytové priestory tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
2. Upratovanie prenajatých priestorov si nájomca zabezpečí na vlastné náklady.
3. V prípade technických porúch na rozvodoch ÚK, TÚV, SV alebo el. inštalácie, nájomca
bezprostredne upozorní prenajímateľa na ich výskyt, aby sa včasným odstránením
predišlo vzniku škôd a ohrozeniu zdravia a života, inak zodpovedá prenajímateľ za ich
prevádzkyschopnosť.
4. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup do prenajatých nebytových priestorov
za účelom kontroly technického stavu zariadení a priestoru.
5. Nájomca je oprávnený užívať prenajatý nebytový priestor v rozsahu dohodnutom
v zmluve a len pre svoje potreby.
6. Úpravy priestoru, najmä stavebné, môže nájomca vykonávať len so súhlasom
prenajímateľa, týka sa to i zásahov do rozvodu tepla, elektriny a vody.
7. Nájomca nie je oprávnený prenechať nebytový priestor do prenájmu tretej osobe bez
súhlasu prenajímateľa.
8. Nájomca je povinný udržiavať prenajatý nebytový priestor na svoje náklady,
zabezpečovať si potrebné opravy a údržbu okien, dverí, osvetlenia, kovania zámkov,
vypínačov, zasklenie, bielenie, náterov, opráv podlahy a ostatného interiéru prenajatého
priestoru, v súlade s § 5, ods. 3 zákona č. 116/90 Zb..
9. Prenajímateľ poistí budovu proti živelným pohromám. Nájomca si podľa vlastného
uváženia môže poistiť svoj majetok na vlastné náklady. Prenajímateľ nezodpovedá za
škody na majetku nájomcu z titulu poškodenia, zničenia alebo odcudzenia hnuteľných
vecí vo vlastníctve alebo držbe nájomcu vnesených do nebytových priestorov.
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10. Nájomca je povinný zabezpečiť udržiavanie nebytového priestoru po stránke
protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce a hygieny a znášať všetky škody, ktoré vznikli
porušením týchto povinností.
11. Zavedenie telefonickej linky si nájomca zabezpečí na vlastné náklady.
12. Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu odovzdať prenajímateľovi osobne priestor
zápisnične, v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie, aké je obvyklé pri
riadnom užívaní a údržbe.
13. Nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné a zálohové platby za služby.
14. Všetky ďalšie dojednania môžu byť riešené písomnou dohodou oboch strán.
15. Platbu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov ako i špeciálnych druhov odpadu si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.
16. Akákoľvek zmena v osobe nájomcu, vrátane právneho nástupníctva (napr. predaj
podniku) musí byť schválená príslušným orgánom mesta.
Čl. 7
Záverečné ustanovenie
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Strediska
sociálnej starostlivosti. Táto Zmluva bola zverejnená dňa ................................... .
2. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy a prijímať dodatky k tejto zmluve len
písomne, po vzájomnej dohode.
3. Do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sú účastníci Zmluvy viazaní prejavmi svojej vôle.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdržia po dvoch
exemplároch.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Trnave ......................

_______________________________
Jozef Šípoš
nájomca

_______________________________
JUDr. Vlastimil Očenáš – riaditeľ SSS
prenajímateľ
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