
Zmluva
o nájme nebýových priestorov

uzďvorená@fa znk'.č. tt6ll990 Zb. v platrom merumedzi zrrúuvnými sÍanami

l. obec DoJč zestrÉpená starostkou obce Ing. Katarína Jankovičová
rčo: 00 309 yl8
DIČz20210ó3693
Bankové spojenie: vÚB, a.s. Senica ,ě.ú.626182t0200
l ď alej len prenaj ímatel7

1.

2.

J.

2. Lelcíreň M-pharm, s.r.o.' Borslý Mikuláš' zastrípená Ing. Juraj Sajdík
B-orslý Mikuláš o Zemanská 10ó6/5
ICO: 46887 032
DIčz 2023648924
lďalej len nájomcď

L
Predmet zmluvy

Prenajímateť je vtastrríkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Dojě, súp.ě. 137

- budova Zdravotného strediska o výmere 72,$ fif .

Prenajímateť prehlasuj e, že je oprávnený ponechať predmetrré nebytové priestory do nájmu
nájomcovi v zmysle $ 3 ods. 2 zál<ona o nájme a podnájme nebytoqých priestorov a na
záMade uznesenia obecného zastupiteťswa v Dojěi zo óřra 18.10.2013.
Prenajímateť prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory uvedené v bode 1.l.

il.
Účet a doba trvania nájmu

Nájomca bude užívať prenajaté priestory na úěely poskytovania lekárenskej starostlivosti vo
verejnej lekrárni .

Nájomná zmluva satzatvfua od2l.l0.2013 na dobu neurčitú.

takto:

1.

2.



1.

2.

-L

m.
Cena nájmu a splratnost'nájomného

Zrnhuvné strany sa dohodli na výške nájomného vo ýške 8,00 Euro za l rr}. Ročne je to
581,04 Euro.
Úhrada nájomného zadaný rok je splatná v 2 splátkach :

do 15.6. bežného roka sumu 290,52c
do 15.12. bežného roka sumu 290'52€

beáotovosúre na bežný účet prenajímateťa.

3. Prenajaté priestory nepodliehajú dani z nehnuteťností.

ry.
Ostatné dohodnuté podmienky

1. Prenajímatell je povinný odovzdať nájomcovi predmet zmluvy nájomcovi v stave spósobilom
na dohovorené užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady u&žiavď.

2. Nájomca je povinný užívať nebytové priestory na dohodnuty účel, poěas nájmu udůiavať
priestory v stave spósobilom na riadne užívanie, na vlastné náklady zabezpeéiť ich bežnú
údržbu a drobné opravy.

3. Nájomca je povinný pred vykonaním akýchkoťvek stavebných úprav požiadať prenajímateťa

o udelenie písomného súhlasu k ich prevedeniu.
Nájomca zodpovedá za škody spósobené na prenaja!ých priestoroch okrem škód, vzniknu!ých
prirodzen;ým opotrebovaním.
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu onúmiť prenajímateťovi potrebu opráv, ktoré

má prenajímateť rrrobiť, a umožniť mu vykonanie ýchto i iných nevyhnutných opráv. Inak
nájomca zodpovedá za škodu, ktorá jeho nesplnením povinnosti vznikla.
Nájomca je povinný hradiť na t'archu vlastných niíkladov spotrebu elektrickej energie, plynu
a vodného a stočného nazéklade fakturácie Základnej školy Dojč.

v.
Skoněenie nájmu

1. Prenajímatel] móže písomne vypovedať uzawetu zmluvu ak
a) nájomca užívanebýoý priestor v rozpore s bodom II. l.
b) nájomca viac ako jeden rok mešká s platením nájomného
c) nájomca aj napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj ďebo poriadok
d) bolo rozhodnuté o odstriánení stavby ďebo o zsrtenách stavby, čo bráni vžívať nebýovy

priestor

4.

5.



e) nríjom prenechrí nebytoqý priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasupren4iímaeťa
Nr[iom móže písomne vypovedať vzavrctuzrnluw ak

P.' 1f1|.ť'::i:{ T"].1"k"'ď činnosť, n1ktoru si nebytor.y priestor prenajal

l] $: n'*r sa stane v ez zav ineti; "áň; ;;'oší"řť' """;Hffi",.ťá'ívanie
c) pre' ajímetef bruboporušujesvojepovinno-sti'ypry"á:ticezboduIV.ods. 

1.3' 
HJ# lehota je 3 mesiaóe u póeiiu sa oa pruěrro dňa mesiaca nasledujúceho po doručenívýpovďe.

rťučo$'rezim

Nájomca je povinný pri podpise zmluvy^ odovzdať prenajímateťovi kl,uče od vchodu dobudovy' Prenajímateť si vo svojej dispozílii ponechává tieio kl'uče, ktoré vložiado zďepenejobálky spoločne zmluvné straný á opitnru pódpiro- na.;omcu.
Prenajímatel] smie použiť ,"r"*n6 kťúče u u'mpir áó |i.nu.;utych priestoro v bez súhlasunájomcu len v prípade vzniku alebo bezprostrednej hrozby vzniku škody na predmete nájmu,najmá vprípade poŽiaru,povodne, víchrice alebo inej iiíare1udďosti. poJitie rezervnýchkl'učov je prenajímateť povinny ihneď onámiťnájomcovi.
Nájomca je povinný oznámiť prenajímateťovi béz zbfoěného odkladu výmenu zámkov azároveňmuposkytnúť rezervnékl'úč; v zalepenej obalťeo|atrené podpisom nájomcu.

zeou""toJ,ll.tanovenia

1' Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia bý, odsúhtasené obomazmluvnými stranami.
2' Zmluuné strany prehlasujú, že si tuto zmluw pred jej podpísaním preěítďi, že bola uzavretápo vzájomnom prejednaní podl'a ich pníva a stótoanej uot"l *eit. ,it^" inozvrriteÍne, niev tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Prňosť a póvodnorť áturry potvrdzujúzmluvné strany podpisom.
3' Táto znluvaje vyhotovenáv dvoch vytlačkoch, kaŽdástrana obdržíjeden výtlaěok.3' Zm|uva nadobúda platrrosť podpisom zmluvy a účinnosť od nasledujúceho dňa po dnizverejnenia na webovom sídle prěnajímateťa. 

'
V Dojči dňa: 2I. októbra 20 l 3

Ing. Juraj Šajdík
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