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Zmluva
o nájme nebytovrých priestorov

uzaWorená podÍa zák. č, LL6h99o Zb. o nájme a podnájme nebytovrých priestorov v znení neskorších
predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. obec Dojč
zastúpená: lng. Katarína Jankovičová, starostka obce
lČo: oo 3o9 5o8
Dlč:2o2L063693
bankové spojenie: VÚB, a.s. Senica
číslo účtu : 4626t82/o2oo

/ ďalej len prenaj ímateÍ/

a

2. BARBON s. r. o.
zastúpený: David Gottvald, konatel
sídlo: Predstaničné námestie 4, Bratislava 81104
lČo: +o 719 555
Dlč: 20235 45667
lČ opu: sK 2023545667
zapísaný: oR os Nitra, odd.: Sro, vložka č.32oL4/N

/ďalej len nájomca/

takto:

!.

Predmet zmluvy

1. Prenajímatel'je vlastníkom predmetu nájmu - nebytorných priestorov, ktoré s_a nachádzajú
v k.ú. Dojč, súp. č. L37 - budova Zdravotného strediska Dojč vo výmere 72,63 m2.

2. Prenajímatel'prehlasuje, že je oprávnený ponechať predmetné nebytové priestory do
nájmunájomcovivzmysle$3ods.2zákonaonájmeapodnájmenebytovrýchpriestorovana
základe uznesenia obecného zastupitelttva v Dojči zo dňa L.6.2oo7.
3. Prenajímatel'prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory uvedené v čl. l ods. 1.



il.
Účel a doba trvania nájmu

].. Nájomca bude užívať prenajaté priestory na účely poskytovania lekárenskej starostlivosti

vo verejnej lekárni (v pobočke verejnej lekárne)- Lekáreň Dojč, pobočka Lekárne u Martina.

2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 10 rokov (desať rokov).

lr t.

Cena nájmu a splatnosť

].. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájornného vo výške 5,- € za 1m2 ročne. Ročne je to
363,15 €.

2' Úhrada nájomného za daný rok je splatná v 2 splátkach:

do 15.6. bežného roka sumu 18L,58 €
do 15.12. bežného roka sumu 1-81-,58 €

bezhotovostne na bežný účet prenajímate[a.

3. Prenajaté priestory nepodliehajú dani z nehnuteínosti.

tv.
ostatné dohodnuté podmienky

1. Prenajímatet je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu nájomcovi V stave

spósobilom na dohovorené užívanie a V tomto stave ho na svoje náklady udržiavať.

Prenajímatel' je povinný odovzdať nebytové priestory nájomcovi do užívania na účel nájmu

do 3 dní po dni, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na poskytovanie lekárenskej

starostlivosti vo verejnej lekárni vydané spoločnosti BARBoN s.r.o., vzťahujúce sa k
p revádzkova n i u verej n ej leká rn e v pred metných nebytových p ri estoroch.

2. Nájomca je povinný uŽívať. nebytové priestory na dohodnutý účel, počas nájmu udržiavať

priestory v stave spósobilom na riadne užívanie, na vlastné náklady zabezpečiť ich bežnú

údržbu a drobné opravy.
3. Nájomca je povinný pred vykonaním akýchkol'vek stavebných úprav požiadať

prenajímatela o udelenie písomného súhlasu k ich prevedeniu.

4. Nájomca zodpovedá za škody spósobené na prenajatých nehnutel'nostiach, okrem škód

vzniknutých prirodzeným opotrebova ním.

5. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímatelbvi potrebu opráv,

ktoré má prenajímatel' urobiť a umožniť mu vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv.

lnak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnostivznikla.

6. Nájomca po ukončení nájomného pomeru odovzdá prenajímatelbvi prenajaté priestory

v póvodnom stave.
7. Nájomca je povinný hradiť na ťarchu vlastných nákladov na spotrebu elektrickej energie,

vodného a stočného a plynu v predmete nájmu, a to na základe fakturácie Základnej školy

Dojč.
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v.
Skončenie nájmu

1. Prenajímateí móže písomne vypovedať zmluvu uzavretú ak

a) nájomca užíva nebytový priestor V rozpore s čl. ll ods. L

b} nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného

c} nájomca aj napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok

ď) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový

priestor
e} nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu

prenajímateÍa.
2. Nájomca móže písomne vypovedať uzavretú zmluvu ak

a) stratí spósobilosť prevádzkovať činnosť na ktorú si nebytový priestor prenajal

b) nebytový príestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespósobilý na dohovorené užívanie

c) prenajímatel'hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z čl. lV. ods. 1.

3. Výpovedná lehota je 3 mesiace a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po

doručení výpovede. V prípade výpovedného dóvodu na základe ods. 2 písm. a)je výpovedná

doba 1 mesiac.

vt.
Kl'účový režim

1. Nájomca je povinný pri podpise tejto zmluvy odovzdať prenajímatelovi kl'úče od vchodu

do budovy. Prenajímateí si vo svojej dispozícii ponecháya tieto klÚče, ktoré sa vložia do

zalepenej obálky spoločne zmluvné strany a opatrí sa. podpisorn nájomcu.

2. Prenajímate[ smie použiť rezervné klÚče a vstúpiť do pr:enajatých priestorov bez súhlasu

nájomcu len v prípade vzniku alebo bezproŠiiednej hrozby vzniku škody na predmete nájmu,

najmá v prípade požiaru, povodne, víchrice alebo inej živelnej udalosti. Použitie rezervných

klúčov je prenajímateI povinný ihneď oznámiť nájomcovi.

3. Nájomca je povinný oznámiť prenajímatelbvi bez zbytočného odkladu výmenu zámkov

a zároveň mu poskytnúť rezervné kl'úče v zalepenej obálke opatrené podpisom nájomcu.

vt!.
Záverečné ustanovenie

L. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byt odsúhlasené oboma

zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola

uzavretá po vzájomnom prejednaní podía ich práva a slobodnej vóle, určite, vážne

a zrozumitelhe, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Pravosť a póvodnosť

zmluvy potvrdzujú zmluvné strany podpisom.

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, každá strana obdržídva vritlačky.



4. Zmlwa nadobúda platnosť podpísom zmluvy a účinnosť dňom vydania rozhodnutia
o povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni vydané spoločnosti
BARBON s.r.o., vzťahujúce sa k prevádzkovaniu verejnej lekárne v predmetných nebytových
priestoroch.

V Dojči dňa #.:!..'............. 2013 V Brne dňa ..................... 2013
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Gottvald
spoločnosti

Podla knihy osvedčenia pravosti podpisov č.o':

osvcdčujem pravosť poopisu: E*
,r.,W#(E.]'7,ltoytom: J
doklad totoŽncsti:

rína Jankovičová

ktorého {ktorej} osobnú totožnosť sorn zistila zákonným

soÓsobom a listinu predo mnou vla

obecDojč, a;a:-h'4' h


