ZMLUVA
o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle prísL. ustanovení zák. č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
medzi :

1. Prenajímatel':

Obec Nedožeiy-Brezany
Družstevná 367
97212 Nedožery-Brezany
Z€SóŤPô3§:]83oJ2UDr.MariínMokrý,starostaobce
DIČ: 2021162737

bankové spojenie: VÚB prievidza
č. účtu: 1234307253/0200

(ďalej len "prenajímatel")
a

MEDIUM-MED, s.r.o.
Lekáreň NOTRE DAME

2. Nájomca:

Zast. : Soňa Ličková
IČO : 36807818

(ďalej len "nájomca")

1. Uvodné ustanovenia
1.

Prenajĺmateľ je vlastníkom nehnuteľnosti -administratívnej budovy, súp. č. 367,

postavenej na parc. č. 88/3, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Brezany, vedenej na
Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, LV č.1, v ktorej sa nachádzajú nebytové
priestory o výmere 110 m2:

Sklad
WC Pacienti
Výdajňa
Pracovňa
Sklad
Chodby

9,60 m2
4,56 m2
36m2
18,30 m2

1 6,20 m2

25,34 m2
1 1 0 m2

11. Predmet nájmu

1.
Predmetom tejto zmluvy je odplatné prenechanie nebytových priestorov do užívania
nájomcovi za účelom prevádzkovania lekáme.

111. Doba nájmu
1.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu učitú, t. j. od 1.9.2016 do 31.12.2017.

V prípade, ak ktorákol'vek zo zmluvných strán písomne neoznámi ukončenie nájonmej
zmluvyvlehotedo15.12.2017,platnosťnájomnejzmluvysapredlžujedo31.12.2018.

IV. Nájomné
1.
Nájomca sa zaväzuje, Že pri podpíse tejto zmluvy uhradi' na účet prenaji'mateľa
nájomné.Výškanájomnéhojestanovenádohodu,ato17,25EURzam2ročne,t.j.1897,56
EUR.Výškanájomnéhojeschválenánazasadnuti'OZdňa12.12.20Muznesenímč.69/2014.

2.
Nájomné vo výške l58m EURje splatné vždy do 5. dňa daného mesiaca. Nájomné
budenájomcauhrádzaťprenaji'matel'ovinaúčetprenajímateľa.
V. Ďalšíe práva a povÉnnosti účastn]kov

1.

Nájomca je povinný užívať predmet nájmu na užívanie tak, aby na ňom nevznikla

Žiadna škoda.

2.
Nájomca si predmet nájmu prezrel, jeho stav muje známy a zaväzuje sa po skončení
nájmu predmet nájmu vrátit' prenaji'mateľovi v stave, v akom ho prevzfl s prihliadnutím na
obvyklé opotrebeni e.
3.
Nájomca je povimý oznámit' prenaji'mateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv,
ktoréjeprenaji'matel'povinnývykonat'.Priporušeni'tejbpovimostízodpovedánájomcaza
škody spôsobené prenajímatel'ovi takýmto konani'm a nemá nároky, ktoré by mu inak

prináležali z dôvodu obmedzenej možnosti uži'vať predmet nájmu pre vady, ktoré neboli
prenaji'matel'ovi oznámené.
4.
V prípade havárie, alebo nevyhnutnej opravy predmetu nájmu je nájomca povimý
uvoľnď príestory v nevyhnutne miere ana nevyhnutný čas prenajímatel'oví za účelom
odstránenia prekážok nájmu.

5.

Nájomca níe je oprávnený vykonávat' v predmete nájmu žiadne stavebné úpravy bez

predchádzajúcehopísomnéhosúhlasuprenaji'matel'a.
6.
Nájomca pred nasťahovaním do predmetu nájmu obdržal príslušné kľúče do predmetu
nájmu. Všetky pn'padné ďalšie náklady spojené so stratou alebo krádežou kl'účov hradí
nájomca na vlastné náklady.

7.
Nájomcaje povinný stffat' sa o spoločné príestory, za týmto účelomje najmäpovimý
dbať o udržiavanie čistoty.
8.

Nájomca nemôže bez predchádzajúceho pi'somného súhlasu prenaji'matel'a prenechat'

predmetnájmualebojehočasťdopodnájmutreti'mosobám.
9.
Prenaji'mateľ je oprávnený vstupovat' do predmetu nájmu za účelom jeho kontroly,
ato 1 x do mesiaca anájomca je povimý prenaji'mateľovi umožniť výkon kontroly
aposkytnút'nevyhnutnúmusúčímost'prijejuskutočňovaní.

10.
Prenajímatel' sa zaväzuje vykonať v prĺpade potreby revízie technických zariadení
v súlade s platnými predpismi.

11.

Nájomca sa zaväzuje plniť si povimosti z BOzp aochrany pred požiami v zmysle

platnej legislatívy, ako aj označit' pracoviská a únikové cesty bezpečnostnými symbolmi.

VI. Ukončenie nájmu
1.
Nájomný pomer medzi zmluvnými stranami môže skončiť uplynutím dohodnutej doby
nájmu, výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán.

2.
Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania nájomného vzťahu môže prenajímateľ
túto zmluvu písomne vypovedať v nasledovných pri'padoch :

•
-

ak nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou,
ak nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného,
nájomca alebo osoby, ktoré sa zdržujú v predmete nájmu so súhlasom nájomcu,

-

napriek písomnému upozomeniu hrubo porušujú pokoj a poriadok,
nájomca alebo osoby, ktoré sa zdržujú vpredmete nájmu so súhlasom nájomcu

-

napriek nedodržiavajú zákaz fajčenia v predmete nájmu a v spoločných priestoroch
admini stratĺvnej budovy,
ak nájomca prenechá nebytový priestor do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.

3.
Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania nájomného vzťahu môže nájomca túto
zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu.
4.
Výpovedná lehota je 1 kalendámy mesiac azači'na plynút' 1. dňom kalendámeho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.

5.
Po ukončení nájomného pomeru je nájomca povinný okamžite predmet náj
vypratať. V prípade, že predmet nájmu nájomca po skončení zmluvy nevyprace do troch
od skončenia nájmu z akéhokoľvek dôvodu, je prenajímatel' oprávnený vypratať predmet
nájmu na náklady nájomcu.

VII. Záverečné ustanovenia

1.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom slovenskej

republiky.

2.

Zmluva sa môže meniť, alebo doplňovat' výlučne fomou písomných dodatkov

potvrdených oboma zmluvnými stranami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčast'.

3.

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na eventuálnych

právnych nástup cov zmluvných strán.

4.
V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, alebo spomého nároku sa budú obe
zmluvné strany snažit' dosiahnuť vzájomnú dohodu na uspokojenie svojich nárokov.

5.
V prípade súdneho sporu medzi zmluvnými stranami súvisiaceho so vzťahmi
vyplývajúcimi z tejto zmluvy, je príslušný súd podľa miesta predmetu nájmu.
6.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu

porozumeli a s celým obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.

7.

Nájomná zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pričom dva ostávajú pre

prenaji'mateľa a jeden bude odovzdaný nájomcovi.

V Nedožeroch -Brezanoch, dňa 16.8.2016

/
prenajíhateľ

nájomca
MBD]UM -MED, s.r.o.
lekáreň NOTRE DAME
Mgr. Soňa Ličková
J.Král'a 1656/41. BOJNicE 972 01
IČO: 36807818, lč-DPH : SK2022420125
Tel.. Ít46/54n 12 4()L 04Ó/S42 24 50

