
Nájomná zmluva č. ll202l

podťa § 663 a nasl. álona č. 10/1961 Zb. Občianskeho zákonníka v mení nesksrších predpisov

L
Zmluvné strany

Prenaiimatel':

obec važec
Na Harte 19 , 032 61 Y ažejc,

IČo: 003l5842
číslo účtu: SK 65 0200 0000 0000 2392 3342
konajúca prostredníctvom: lng. Milan Lištiak, starosta obce

(ďalej len,, P renaj imate ť " )

Náiomca:

Ismail saiti
Trvale bytom: Dominika Tatarku 32319, 058 01 Poprad
ICO: 52469 859

(dblej len ,,Nájomca") spolu (dblej aj ,,Zmluvné strany")

zmluwté strany, vedomé si svojich závťalrtlv v tejto zntluve obsiahnutých a s úmyslom byť touto
zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom zneni zmluvy:

I.
Predmet nájmu

t. ťrenal lmatei' vyhiasuje, ze je výiucnym viastntkom dvoch predaJnych stankov pod l(rytou
fžnicou nachád"ajúcich sa na parcele C-KN č. 1586/4 v k.ú. Važec pri križovatke ul, Hlavnej
a ul, Kjaskyni, zapísanej u Okresného úradu Liptovs§ý Mikulaš, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1441 pre okres Liptovský Mikuláš o výmere 19 m2.

(dblej len ,,predmet nájmu").

n.
Predmet zmluvy

1, Predmďom tejto zmluly je úprava vájomných práv a povinností zmluvných strán pri
prenechani predmetu nájmu do dočasného užívania.

2. Prenajímatel prenecháva za odplatu nájomcovi predmet nájmu, aby ho dočasne v do.1ednanej
Á^k^,,;i.,^t ^ _Á:^_^^ ^.^.l_* _Á;*,. -^ Á^L^,l_,,k',^L _^.{*;^-^l. __^L^_Á4 ll4jvlllw PlvglIlwt ,uJtrtu 4 uvllvúllurj9l, PvurlllvllUN Pr9U9l4,



J Nájomca sa obomámil so stavom predmetu nájmu a v tomto stave ho preberá, pričom svojím
podpisom tejto zmluvy ároveň prehlasuje, že stav prenajímaného objektu muje dobre známy
a na zabezpečnníe účelu prenájmu podl'a čl. III tejto zmluvy mu vyhovuje.

ilL
účel nálmu

Predmet nájmu bude wužitý za účelom poskytovania služieb obyvatel'om obce v spojení
s predajom rýchleho občerstvenia na priamu konzumáciu,

1,

l,

l,

Doba nájmu

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitu od 0i.03.2021 do 31.12.2O2|

v.
}.Iájomnó

Výška nájomného za prenájom predmetu nájmu uvedeného v článku l zmluvy je schválená
umesenim obecného zastupiteťstva obce Važec č, 2'7612021 zo dňa28.01.2021 (kópia uznesenia
obecného zastupitel'stva tvorí prilohu tejto zmluvy).
Zmluvné strany sa dohodli na výške nájmu v zmysle vyššie uvedeného nasledovne: výška
nájmu je 1.500,- € za jeden stánoVročne. Ročná výška nájmu je spolu 3,000,- € (slovom:
ti+ioí^ o,,.'t -- Á,,- "+4^1,,, 7Ál.-ňA ó+16ňí, éo ,t^L^/.lli ;A 6ó;^fiňÁ lr,.áA NlÁi^ň^o h,oÁir' _-
L^_l,^.,.', .'.:^. _-^-^;i*^i^l'^ x1-1^ .'.x}.. c? Á< n')nn 

^^^^ ^^n^ 
12(l. li,la Dlr-,Ql rD 

^ct.,Dvu4ll^wt) uv9! Pl vl loJ ll tlo!wl4

alebo v hotovosti do pokladne obce v mesaěných splátkach so splatnosťou do konca príslušného
kalendárneho mesiaca nasledovne:

- do 31,3,2021 voqiškesplátky250,00€,
- do 30,4.202l vo qiške splátky 250,00 €,
_ dn jl 5 2O2l vn vÝške snlátkv 250,0O€,
_ rin 1O A)n)l wa rnlčLa cnlitLrl ?§n nnf
- do 31.7.2021 vo v,ýške splátkf, 250,00 €,
- do 31.8.2021 voqýškesplátky250,00€,
- do 30.9.2021 vo qíške splátky 250,00 €,
- do 31,10,202l vo rliške splátky 250,00€,
- do 30.11.202l vovýške splátky 250,00€,
- do 31.12.202i vo vÝške splátkv 250.00 €.

3, Pre prípad omeškania s platením dohodnutého nájomného sa nájomca a prenajímateí dohodli,
že nájomca zaplatí prenajímatefovi úrok z omeškania vo výške 0,07 % z dlzrrého nájomného za
každý omeškaný deň.

4, Náklady spojené so spotrebou energií (elektrickí energia, vodné, stočné) je povinný platiť
nájomca formou álohoi^ých platieb v pravidelných mesačných splátkach na bankový účet
prenajímatel'a číslo účtu SK 65 0200 0000 0000 2392 3342, BIC:SUBASKBX, alebo v hotovosti
tit_l pokiadne oboe, vo výške. i 50,00 €. siovom siopáťtie;iat cur, vžiy ci<l posiedného tiňa
príslušného kalendárneho mesiaca. Vájomné ročné lyúčtovane spotreby energií spojených



l,

J,

4.

5.

6.

7.

s využívaním predmetu nájmu budú rykonané do 30 dni od doruěenia €kéhoto vyúčtovania
je_rinotiiv..,ch dodávatel'ov tychto siLržie|r prenajimatel'ovi

vl.
Práva a povinnosti prenajímatelh a nájomcu

Prenajímateť odovzďáva nájomcovi predmet preruíjmu do užívania v stave spósobilom na
dohodnuté užívanie,
Nájomca prehiasuje. že_ie oboznámený so súčasným technickým stavom predmetu náimu. a že
v takomto stave precimet nalmu o<i rrenajimatei'a prebera, ro skoncent prenaJmu sa zavazule
odovzdať predma prenájmu v stave, v akom ho prevzal,
Cistotu, poriadok a údržbu na prenajatom pozemku a vjeho okolí zabezpeói Nájomca pocas
celej doby nájmu,
Nájomca je povinný v čase prenájmu zabezpďiť ochranu a bezpečnosť predmetu nájmu.
Nájomca je oprávnený využivať predmet nájmu len na účel a v rozsahu dohodnutom v tejto
anluve, }.lájoii:rca je oprávnený prenaja§ inajetoL použivať obvl-klýrn spósobom tak, aby
nezhorštlvai reohnický a iunkěný srav prenajaréh<r rnajetku.
Nájomca je oprávnený realizovať stavebné úpravy resp, zmeny na predmete nájmu len so
súhlasom prenaj ímatel'a,
Nájomca je povinný bezodkladne na svoje náklady odstrániť všetky závady a poškodenia, ktoré
v predmete nájmu spósobil vlastnou óinnosťou, resp. činnosťou osób, ktoré plnili jeho príkazy
alebo osób, ktoré sa sjeho súhlasom v predmete nájmu zdržiavali. Nájomca zodpovedá za
,,,šetk5, škody spósobené;eho činnost'ou. resp, činnosl'ou osób, ktoré plnilijeho prika4, alebc
os0b, ktoré sa s jelio súlilasoiii i,- i]i"di,ici. t ájll,,; zitžialaii k" kio;-ýii, J3.1de v piedii-,eie iiájii-,i;
v čase prenájmu, spósobené škody sa zavžlzuje v plnej výške nahradiť,
Nájomca sa zavdzlje dodržiavať platné právne predpisy na ochranu majetku, životného
prostredia, prirody, vodných zdrojov. Pri porušovaní tohto ávázku je nájomca povinný znášať
vmiknuté škody. Nájomca sa zavázqe dodržiavať všetky hygienické predpisy, všeobecne
áviizné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy protipožiarneJ
a ekologickej ochrany.
]\lá i ^ň^^ ňi_ ;_ ^^-á.,_ó-,', _-^í-i iňó}' 6r^^ňó+ ňÁiň,. }ř_+ói ^-^k_o

uII
Skončenie nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vďah móže byť ukončený pred uplynutim doby nájmu:
a,t l-1ohodorr zmlrrvných strán
b) Výpoved'ou ktore.lkol'vek zo zmluvných strán, prlčom Prena.limatef a1 Ná;omca 1e

oprávnený vypovedať tuto zmluvu aj bez uvedenia dóvodu, Výpovedná lehota pri
}ypovedani zmluvy je dvojmesačná a začína plynút' od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručeni qýpovede druhej zmluvnej strane,

c) Odstúpenim od zmluvy pre porušenie podmienok tejto zmluvy, Odstúpenie od zmluvy
je účinné okamihom doručenia odstúpenia od zmlulry druhej zmluvnej stame.



l.

l,t.
záverďné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zrnluvnými stranami, Zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle Prenajímateťa.
Zmany a doplnky tejto zmluly sa móžu uskutočňovať len písomnou formou a so súhlasom
abidvlch zn!,:..,ttý clr strárr.
D^l,;^l'_i_ i_., --l,,,,_,,.,^,l^-á ;^.L .;^ái^ ". ,.-;i^_-Á,,-f'óh., ňl,,.,-.',^h "třáň ílh;;óňaL.,-i Viri.rl lligJÉ úiýúýii! iiiÉ\ r4Jwllltl! t!lú,lJ LllllutllJvll Jllul| vuvlulrJliJltl

ákonníkom.
Táto zmluva sa r,yhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktoďch obec obdrži 2 rovnopisy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tuto zmluvu podpísať, že svoju vófu prejavili
slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni.

Nájomca

4.

5-

Vo Važci dňa 1.3.202 l
prenaiimatel'

-j.$š
Obec Važer"
Ing. Mrlan Lištiak

{o vnť§

i"6:


