NÁ"lovrNÁ zl,rrLuvA
o prenájme bowlingu v Strečne

uzawetá medzi tlýrnito zmluvnýrni stranami:

Prenajímatel':
obec strečno
Sokolská 487

01324 Strečno

IČo:321648
v

jej mene konajúci: Bc. Dušan
Štadáni. starost,
a

Nájomca;
združenie Bowlingový klub Strečno
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0l324 Streěno
IČo:52148696
v jej mene konajúci: Samuel

Zajac

uzavreli túto nájomnú zmlulu:

. Čtánok 1
uvodné ustanovenia
prenajímatel'je
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článok 2

Predmet zmluvy

(i) prenajímatel' touto zmluvou prenecháva
nájomcovi
v čIánku l teito zmluw (d-aÓ;
r."
..lj'á."i

(2

do uživarria nehnutelhost' uvedenú

) Nájomca bude predmei n4mu uZívať
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bowIingu, ako

Ílil;g1*""

údržbya opráv priestoru
,,ybuuen;a
Prislušenstv6 a bowlingovtho ,uiui"nlu. inventáru
wď"" iň.me",

ai

zvefád'o'uni",

;;;;;";1ó

úJ*'li;;'*;
"

Čbnot 3

Doba nájmu
(1) Nájom sa uzatvára na dobu určitúdo 31,12.2022.
(2) Ktorákoťvek zo zmluvných strán je oprár,rrená zmluvu vypovedať aj bez uvedenia
dóvodu, pričom nájom sa skonči po uplynutí 3-mesačnej výpovednej doby, ktorá začina
plynút' prvlfon dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane,
(3) Prenajímateť je oprávnený od zmlurry odstupiť v pdpadoch, ak nájomca:
a) je v omeškaní s úhradou nájomného viac ako 2 mesiace,
b) prenechal predmet nájmu do u žívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateťa,
c) vykonáva také úpravy a činnosť,ktoré vedú k poškodeniu predmetu nájmu,
d) opakovane poruší povinnosť uloženúmu v tejto zmluve.
(4) V pdpade odstupenia od zmluvy nájomný vďah zaniká doručením odstupenia od
zmluvy druhej zmluvnej strane.
(5) Pri skončenínájmu vyhotovia zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzaíi
inventáru. Nájomca je povinný osobne sa áčastniťna odovzdaní a prevzati predmetu
nájmu.

čtánok 4
Nájomné
(1) Výška nájomného bola dohodnutá vo výške 1 €/rok (slovom jedno euro), pričom výška
nájmu za rok 2019 bude vo wýške 1 € (slovom jedno euro)
(2) Nájomné je splatné vopred vždy najneskór do 31.1. pdslušného kalendámeho roka.
Podkladom pre úhradu nájomného je táto zmluva.
(3) Osobitný režim splatnosti nájomného je dohodnutý pre rok 2019, ked'je nájomca
povinný zaplatiť sumu 1 € do 7 dní od uzawetia tejto zmluvy.

článok 5

Práva a povinnosti
(1) Nájomca je oprár,nený užívat'prenajaté nehnuteťnosti len na dohodnutý účela chrrinit'
ich pred poškodením.

(2) Nájomca nie je oprávnený prenechat' predmet nájmu do uživanta tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajimatela.
(3) Stavebné úpravy na predmete nájmu, ako aj akékoťvek iné jeho zmeny je nájomca
oprávnený uskutočňovať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatel'a.
(4) Nájomca berie na vedomie a súhlasís tým, že na doručovanie písomnostísa bude
používaťadresa nájomcu uvedená v ziůiavi tejto zmluvy. V pdpade, že na uvedenú
adresu nebude možnédoručit' písomnosť a táto sa wáti nedoručená prenajímatel'ovi,
považuje sa za doručenú dňom jej wátenia prenajímateťovi, aj keď sa o tom nedozvedel.
(5) Nájomca sa zavánlje nahlasovať skutočný stav spotreby vody vždy k 30.6. a 31.12..
spotrebu el. energie a tepla vždy k 31.12.
(6) Nájomca sa zavázuje uhradit' vodné, stočné,spotrebu el. energie a tepla na základe
lystavených faktur od prenajímateía do 14 dní od r,ystavenia.

čtánok ó
závereóné ustanovenia
(1) Túto zmluw je možnémeniť len písomnými dodatkami.
(2) Nájomca prehlasuje, že sa oboznáLrnil so stavom pfedmetu nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosťdňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
(4) IJzalreíie nájomnej zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteťstva v
Strečne č. 11 zo dňa 10.12.2018.
(5) Táto zmluva bola uzatvorená v dvoch rovnakých ryhotoveniach, pričom kťdá znluvná
strana dostane po jednom vyhotoveni.

V

Strečne dňa 08.02.2019

Za prenajímatel'a:

starosta obce

Za nájomcu:

Samriel Zajac

