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ZMLUVA Č. 140101
o nájme‘nbýtovych pnestorov

uzatvoroná v zmysie 3 a nas!. zák. Č. 1 161i990.Zb. o nájme a podnájme nebytových piiestoiov

ZMLUVŇÉ STRANY

Pronajímatel‘: Mestská Čast‘ Bratislava - Nové Mesto
zastúponá:
Ing. Richanlom Fiimrnelom - starostom
Ičo: 603—317
Bankové spojonie: PKB.a.s. Pobočka Bratislava
Č.ú.: 180034700715600
Vaiiabilnýsymbol: 2920120
(ďalej Ion ‚pronajímatel“)

Nájomca: JUDr. Eva Imjišová, notár :

IčO:31783686
bytom Jašíková 14, 821 03 Bratislava 2
Bankové spojonie: Ľudová banka,a.s., Nám. SNP 15, Bratislava
č.ú.: 4000249701/3100
(ďatej Ion ‚nájomca‘)

II.
PREDMET. ‘ZMLUW

Prenajlmater majúci výkon správy, so všetkými právem! apQ‘innQsťaml vzťahujůcimi sa kpredmetu nájmu - budovy
súpísnebo Č. 3216, postavenej na pozemku parc. Č. 15123111 vk.ů. Nové Mesto na Junáckej ul. Č. I v Bratislavo dáva do
najmu najomnícko kancoiarske pnostoiy v tejto budovo na III padzemnorn podažl pozoatávajuce Z kanceiáne Č dv 318
opodahov vymere 16,57 m2 ač. dí 319 opodahov vem 48,00 m2. Spolu ovyuere 64,57 m2 Graficke
znázomenie pronajatých piiestorov tvou neoddolitol‘nů ilohutejto znIuvy.

lIL
QČEL NÁJMU

Nájomca bude piiestory špoclfikované v Či. II. tejto zn-iluvy užJvat na účel výkonu notárskoj Činnosti.

IV.
0OBA NÁJMU

Nájom nebytových priestomv podrobno špecilikovaných v Čl. II. tejto niluvy sa uzatvára odOl .07.2001 na dobu
n e u r Č i t ú.

V.
NÁJOMNÉ

1. Výška nájomného bota zin!uvnými stranami dohockuitá V zmysle iák. Č. 18/1996 li, ato na sumu 3.000,- Sk I rn21
rok (slovoni : Úitisíc slovenských konin / meter.štocovIrok). N úhradyza poskytnuté sli.y bude nájomca
uhráat prenajímatoľovl v mesaČných plaáh! vo ýške Sk (s!ovorn : šostnásWsicstoštyiidsatdva
slovenských korán päťdeslat. halierov) na. úČ$,pmnaj1m$ra,. a to vždy. najnoskč‘r do 15 dňa predcháaJúceho
mesiaca. . . . ....‘.

2. Výška paušálnej zálohovej úhrady za poskytnutle spojených s užlvanim nebytových piiestorov bula zmluvnými
stranami doho1nutá takto: ...

- úhrada e!ektiickej energie 1.200,-Sk mesačne
- úhrada telnej energie 1.530,- Sk



- úhrada vodného, stočného .151,- Sk mesačne
- úhrada za čistenie a oc4ady .704,- Sk mesačne

Spolu:

3. Vyúčtovanie za poskytnuté služby bude realizované pranajímatorom v lehoto do 31.3. naslodujúceho roka.
Pronajímatel‘ vyúčtuje nájomco‘vi pomemů čest‘ néidadov za služby spojené s nájmom zcx4ovedajúce pornem
podlahovej plochy pronajatého piiostoru vo vzťahu k ostatnýrn nebytovým piiestorom v objekte úp. Č. 3216. Nájomca
si vyhrauje právo kontroly ůčtovných dokladov týkajúcich sa úhrad a vČtovania siužieb.

4. Piipadné nedoplatky abbo preplatky z vyúČtovania zálohových platieb za služby spojené s nájmom nebytového
priestow podľa tejto zmiuvy, sů splatné do 15 dni od cioiučeiúa vyúčtovania prenajlmatoľa nájomcovl.

5. Vpiípade omeškania mesačnej platby nájomného zaplatl nájomca 0,5% penále za každý omeškaný doň. Ak sa
nájomca omešká s platenlm nájomného o viac ako ti mesiace bude mať pronajímatel‘ právo odstCit Od tejto zmluvy
a nájom ukončiť k 30. dňu nasiedujúceho mesiaca.

6. Nájomca bude uhrácat platby na účet prenajimatei‘a: Prvá kornunálna banka, a.s.
č.ú.: 18003470007/6500
vartabilnýsymbcl: 2.92.°ilo

7. Pronajimatel‘ poskytuje do užívania tieto pdamo telef6nne linky :44258421,44258865.
Poplatky za používanio telefónnej ústrodne bude pronajímatel‘ faktúrovat nájomcovi mesačne podfa skutočne
protelefonovaných impulzov.

Vl.
TECHNICKÝ STAV NEBYTOVÉHO PRIESTORU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzmysie 5 ods. 1 zák. Č. 116/1990 ZĎ. pronajímatel‘ odevzdá nájomcovi predmet
nájmu najneskór v doň nadobudnutia úČinnos tojto zmluvy, v stave spósobilom na dohodnuté užívanie, v tomto stave
ich na svoje náklady bude pronajímatel‘ udiiavat azabozpečovat riadno plnenio siužiob, ktoiých poskytovanie je
s uživaním nebytových priestorov obvyklé.

2. Stavebné úpravy a úpravy úČeiovej povahy predmetu nájmu znáša piiamo nájornca na vlastně náklady. Stavebné
úpravy je nájornca oprávnený vykonat iba na základe plsomného súhíasu pronajímatera.

VII.
POISTENIE

1. Pronajímatel‘ ako správca objektu sa zaväzuje zaezpeČováť udžiavanio objektu v stave spčsobilom na jeho riadne
užívanie a Uež uhráat poistenie za tento objekt

2. Pcistenie nad uvedený rozsah (poistenie majetku nájomcu) si zabezpečí nájomca sám, na vlastné náklady.

VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRAN

1. Nájomca nemóže zmeniť dohodnutý účel pronajatých nebytových priestorov bez písomného súhlasu prenajímatel‘a.
2. Nájomca je povinný bez zbytočněho odkladu oznámit potrebu opráv, ktoů má pronajImatel‘ vykonat a umožniť

vykonanie týchto a mých opráv inak nájomca zocovedá za Škodu, ktorá nesplnením povinnosd vznikla.
3. Nájomca je povinný do 30 minút Od vyrozumenia prenajlmate(om o vzniku haváiie v objekte umožnit prenajimateľovi

prístup k dóležitým zaiadeniam (k rozvodom tepla, elektiike apod.).
4. Pronajimatel‘ zocovedá za splnenie úloh požiarnaj ochrany vnasledovnom rozsahu : zabezpečovanie rovizie

elektiických zaiiadenl, zabezpečovanie revízie ručných haslacich prlstrojov, zabezpečovanie prevákovej kontroly
požiamych hydrantov, ustanoveiiie požlamaj hliad‘y právnlckej osoby pro objekt, ustanovenie požiamej asistenčnej
hliadky v piípade potreby, ziiadenie ohlasovno požiarov, spracovanie aktuallzáclu požlamo - poplachových smemíc
a vyhlasovanio cvičného požiameho poplachu v objekte, spmcovanie požiamo - evakuačného plánu pro objekt
a označenie únikových dost Ostatně úlohy požlamej ochrany zabezpečuje podia platných proisov nájomca.

5. Nájomca zoovedá za bezpečnost‘ a ochranu zdravia prl práci svojich zamestnancov.
6. Nájomca je oprávnený prenechat nebytový piiestor abebo jeho Čast na uičitý Čas do pronájmu len so súhlasom

prenajímatoi‘a.



SKONČENIE NÁJMU

Prenajímater a nájomca sú oprávnenl vpovedat zmluvu pisomne vzrnysie 10 a 12 zákona Č. 11611990 Zb.. o nájme
a podnájme nebytových pnestowv.
Po ukončení nájmu nájomca odovzdá prenajlmatorovi pranajaté piiestory.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnost a účinnost dňom posu zrniuvnýrni stranami.
2. Právne vztahy touto zmluvou nexaven6 včboc abbo neupravená odchlne sa riaca prísiušnými ustanoveniami zák.

Č. 11611990 Zb. a Občianskym zákonnlkom.
3. Zmluvná strany móžu menit obsah tejto zmluvy, pdpadne piijímat dodatky k tejto zmluve len plsomne, po vzájomnej

dohodo.

Q 4. Táto zmluva je vyhotovená v 6- tich vyhotoveniach, zktorých každá za zjnluvných strán po jej pocise dostane po 3
jej vyhotovenia.

5. Piíloha Č. I podľa či. II. tejto zmluvy, je neoddeliteťnou sůČastou tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si pročítali, sůhlasia s jej obsahom a na ziak sůhlasu ju pocisujú.

V Bratislavo dňa: 09.07.2001

Náj
JU,yf.pva lmrišo76tár



Pruloha či k zmluve Č.140/oj o nájme nebytdvých priestorov


