
Iovenský
zvä‘. rov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Zmluva Č. 2019/09/01

o prenájme nebytových priestorov
Uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Prenajímatel‘: Slovenský zväz věelárov (d‘alej len „SZV“)
Sídlo: Svrčia 14, 842 08 Bratislava
IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
Bankové spoj enie: FIOBANKA
Číslo účtu: SK35 8330 0000 0020 0166 5273
Štatutúrny orgán: Výkonný výhor SZV
Zastúpený: predseda SZV Ing. Milan Rusnák
(d‘alej len „prenaj ímateľ“)

Najomea ZDRUŽENIE SLOVENSKA VČELA (d‘alej len „ZSV“)
‚ Sídlo: Svrčia 14, 840 00 Karlova Ves Bratislava

. .. .IČO:31820280
2023051041 .. ‘

~ankóvé spojenie: Všeobecná úverová~aika, a.s;
Čislo učtu SKlO 0200 0000 0022 9370 425
Zastup~ny predseda ZSV Ing Milan kusnak
(d‘ale~ len „ nhjomca“)

.- ~ .• i~ .~

(prenajimateľ a najomca d‘alej spolu len „zmluvne strany“ a jednothvo len „zmluvna strana“)

uzatvárajú dnešného dňa podl‘a ustanovenia ~ 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o nájme nebytových priestorov
s nasledovným obsahom (ďalej len „zmluva“):

Článok I
Predmet nájmu

1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom nebytových a skladových priestorov,
špecifikovaných v bode 2 tohto článku, a to k uskladneniu papierových dokumentov
a elektronických databáz.
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2. Prenajímateľ je oprávnený:
a) vykonal‘ ~tavebii~ Úpravy a[~bo h~é pod~latné zni~ny lýkajúce sa ptednielu tiájinii

počas ti vaiila tejto iiájoimiej zmluvy leu so súlilasouii uiájomcu,
b) poverenými osobami vykonávat‘ kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym

spósobom v súlade s ustanoveniami zmluvy a d‘alšími právnymi a všeobecne
záväznými právnymi predpismi, a za týmto účelom je oprávnený vyžadovat‘ prístup
do prenajatých nebytových priestorov, avšak vždy za prítomnosti nájorncu, okrem
prípadov havarijnej situácie (potopa, požiar atď.).

3. Nájomcaje povinný:
a) užívat‘ predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmenit‘ dohodnutý účel

užívatiia je tnožtié len s pís(:,niintýtn súhlasotn pretlaj ínnatel‘a,
b) užívat‘ predmet nájmu s riadnou starostlivost‘ou tak, aby sa čo najviac znížila alebo

úplne zamedzila možnost‘ ich poškodenia alebo zničenia,
c) oznámit‘ prenajimateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, kloró je povinný

vykouial‘ preuiajímaleľ a umožnit‘ vykouiauiie týchto a mých uievyhnutuiýcli opiáv, iuiak
nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla,

d) pisomne oznamit‘ prenajimateľovi v lehote do 5 dni od vzniku zmeny udajov
tykajucich sa jeho podmkateľskeho opravnerna / zmena opravnenia, zrušerne
opravnenla, zmena miesta podnikania, zmena obchodneho mena a pod I

e) odovzdaf predmet najmu po skončeni najmu v stave, v akom ich prevzal, s
prulihadnutim na obvykle opotrebenie a zmeny vykonane na zaklade pisomneho
suhlasu prenaj imateľa,

f) umožnit‘ prenajimateľovi vykonanie kontroly a prehhadku predmetu najmu,
g) dodržiavať všetky všeobecne zavazne predpisy ako aj protipožiame opatrenia na

predmete najmu

4 Najomca nie je opravneny vykonavat‘ stavebne a me upravy tykajuce sa predmetu najmu
bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu prenajimateľa Najomca móže požadovaf
uhradu nakladov spoj enych so zmenou predmetu najmu len vtedy ak mu bol udeleny
predchádzaj úci pisomný sáhlas a prenajímateľ Sä V tomto súhlase zaviazal uhradiť t~eto
náklady.

5. Náj omca nie je oprávnený prenechat‘ predmet nájmu, a to ani čast‘ prenaj atých priestorov
do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ďalším tretím osobám a nesmie tento majetok ani
žiadnym mým spósobom zafažit‘, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

6. Prenajímatel‘ nezodpovedá nájomcovi za straty a škody spósobené krádežou a inou
násilnou činnost‘ou v prenajatých priestoroch alebo poškodením vecí nájomcu, ktoré
prenaj ímatel‘ nezavinil.
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7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá
icli ~kL1iočn~j u vú?rwj vÖll ii mi (lÖka“ toho ju podpisujú

V Bratislave, dňa 10.9.2019 V Bratislave, dňa 10.9.2019

Slovenský zväz včelárov ZDRUŽENIE SLOVENSKÁ VČELA
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Ing. Milan Rusnák Ing. M~ilan Rusnák
Predseda SZV Predseda ZSV
C~ ‘h/EtMSKÝ Z‘.~‘7 ‘IČEIJ‘RO‘ l.cruženje S~venská včela

Svrčia 14 Sv~cia 14
84000 BRATISLAVA84203 BRATISLAVA IČO: 31820280
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