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Zm|uva o nájme nebytových priestorov
uzatvorenápodfa zákona č. 11611990Zb. o ná1mea podnájne nebytovýchpriestorovv znení
neskoršíchpdestorov

Zm|uvné stranY

Prenajímatel'
Viera Murková
adresa:
zastúpený:

obr. mieru 15, 040 01 Košice
- " Mokrej Lúke,okr. Revúca
Viera Murková, nar. 06.i
vydaný oR PZ Košice I
č.oP:

Nájomca
Slovenská stavebnáinšpekcia
Lamačskácestač.8, 81i 04 Bratislava 1
Adresa sídla:
Ing' Rudolf Kovačka - riaditel' SSI
Zast,Úpený:

tČo:
DIČ:

Bankovéspojenie:
C. ú.:
Registrácia:

30794 02I
sK202l763854

Štátnapokladnica
7000404453/8180
ŠtátnarczpočtováorganizáciazriadenáMVaRRSR
zákonom č.4I.712003Z.z'

CI.I
Predmet nájmu
1' Prenajímateťje majitel'om garáže nachádzajucej sa vkatastrálnom uzemi KoŠice
Sever, okr. Košice-mesto,parcela č.2867l19'pop. č.I528l3,zapísanejvLY č'4649,
Košice.
pol. výkazu 3 vedenomna Kraj. správe geodéziea kartograťre
2. Prenajímatel'prenecháva nájomcovi do uživaniapriestor (garáŽ) vo výmere 18 m2
vyššie špecif,rkovanejnehnuteťnosti,ktoý sa nachádza na u|. obrancov mieru
v Košiciach.

Čt.u

Účel ''ájmu
1. Nájomca bude uvedenépriestory využivat'za účelomprenájmu garážepre sluŽobné
motorovévozidlo.

CI. UI
Nájomné a službys nájmom spojené

/

1 . Zm|uvné strany sa dohodli na úhradeza nájom priestoru garáŽe. Mesačná výška
úhradyzanájom je 40,- EUR.

2 . Úhrada za nájom sa platína štyrimesiace vopred najneskÓr do konca prvéhomesiaca

príslušnéhoobdobia, teda v termínoch januát, máj, september 2012. Platba bude
vykonaná v hotovosti na zák|adevýdavkovéhopokladničného
dokladu. V prípade,ak
nájomca neuhradínájomnévo ýške a lehote určenejvyššie,je povinný zaplatiťúrok
z omeškaniavo výške0,05 oÁz ďIžnejsumy Za každýzačatýdeň omeškania.

čt.tv

Doba nájmu
1. Nájomná zmluvasauzatvára na dobu neurčitú.
2. Výpovedná doba je 3 mesiace, pričom začina plynút' prvým dňom mesiaca
nasledujúcehopo doručenípísomnejvýpovede druhej zmluvnej strane.

cl. v

Práva a povinnosti prenajímatel'aa nájomcu
íl .

priestory výlučnena účeldohodnutýtouto
Nájomca sa zavázuje využivat,prenajímané
zmluvou a neprenajaťpriestory inému nájomcovi, a to ani formou združenia,tichej
spoločnostia pod.. Zmhva o podnájme' resp. takétokonanie hoc aj bez zmluvy, sú
zákona neplatné.

2 . Nájomca sa zavázuje vykonávat'bežnu údržbuprenajímanýchpriestorov a udrŽiavat'
ich v stave spósobilom na užívanie.Potrebu opráv, ktoré presahujúrámec beŽnej
tldrŽby neodkladne oznamovaťprenajímateťovi'inak nájomca zodpovedá za škodu,
ktorá nesplnenímpovinnosti vznikla.

J.

Nájomca Sa zavázuje nevykonať bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prenajímateťastavebnéúpravy prenajatých priestorov. Nájomca móže poŽadovat'
úhradunákladov spojených so Zmenou na veci len v prípade,ak prenajímatel,dal
predchádzajúcipísomnýsúhlasSo Zmenoua súčasne
sa zaviazaluhradit'tieto náklady.

4 . Nájomca sa zavázuje umožniť prenajímatel'ovikontrolu využivania prenajatých
priestorov, sprístupnit'prenajímateťoviprenajímanépriestory za účelomvykonania
preventívnychprehliadok' napr. revízieelektroinštaláciea pod'.
5. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú spósobil na prenajímaných
priestorochvlastnou činnost'ou,alebo ak bola spósobenáčinnosťounájomcu.
6. V prípade,že prenajatýpriestor v súvislostis užívanímnájomcom vyŽadqe zvláštne
vybavenie v oblasti požiarnď1ochrany, bezpečnostnýcha iných opatrení,je nájomca
povinný zabezpečit, nebytové priestory v tejto oblasti na vlastné náklady
a zodpovednost'.
7 . obe zmluvné strany sa dohodli, že nájomca si bude v prenajatých priestoroch
zabezpečovat'povinnosti vyplývajúce zo všeobecne závázných právnych noriem

v oblasti požiamej ochrany, BOZP' hygieny, resp. iných špecializovaných oblastí sám
na vlastné náklady a nebezpečie. Zároveň sa zavázlje dodrŽiavať pri užívaní
poŽiarne a iné predpisy
prenajatých priestorov príslušnéhygienické, bezpečnostné,
platnéu prenajímateÍa.

CI. VI
Záverečnéustanovenia
1. Zm|uva nadobúdaplatnosťdňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. V otázkach, ktoré nie sú výslovne zmluvne upravenésa zmluvné strany budú riadiť
príslušnýmiustanoveniami občianskeho zákonnika, zákona č. 11611990Zb. o nájme
a podnájme nebýových priestorov v zneníneskoršíchpredpisov.
3, Zm|uvaje vyhotovená vtroch vyhotoveniach, zktoýchjednu
dve nájomca'
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V Bratislave.
dňa..ť.'(.....,.!:.,*!,!.,(

Viera Murková

obdržíprenajímateť,

