
xÁ.lgľlľĺÁ zmluv*
o nájme nebytouých priestorov, tłzatvorená v zrnysţe gákona č. 11$l19sÜ Zb.

v plâtnom znení

ľĺÁĺonĺcn: Ţgchnickó olužby m**ta Pľievĺdää s.ľ,o-
äapísaná v fibchodnľ'm r*gĺstri Qkręsnłáh* súdu Tľęnčĺn
Üddigľ: $ľs Vložka čislo: ä.ää3/R
Şĺdlo: Košovská 1,971Ü1 Pľievidza
lČg: gĺ 579 183
lČ ľptĺ: $K2Ü2s467350
Bankové $psjsnĺs: VÚB, a.*.
lBÂN: ŞK2Ü ÜâÜÜ Ü00ü Ü032 1sss 82s7
zast.: lng. Marián Bĺelĺcký, konateľ spoĺočnosti
{d'al*j len,,nájomca'*}

ponHÂJÜMÜA: Mesłský poľtový hokejavý klub * mládeř Prievidza,
n,(,.
$ĺdło: Bojniłká oesta 4$Ü/s2, g71 ü1 Prięvidza
l*o: ąľľ 35s 7ä
DlČ: 2023282ö35.
Bankové spojenie: Tatľa banka, a-s.
ĺsAN: sK44 11*Ü ü000 0ÜŻs â4&$ ľss*
zaşt": Mgr. Juľaj Goľťan, ľiaditoľ
{ďalej len,,podnájÜmca")

Nájomca s podnájomľom uzatváĘťl nájomnĺi zmluvu za nasledovných podmienok:

â

PREĐil'lľî NAJĺuţ,l

1.1Nájomca je spľávcom objektu * äimný štadĺin nachádzajúcom $äł nä Bojnĺckej
ceste č. 32 v trľievidzl' Vlastnĺk objektu, mosto Pľievidza daĺ sťlhlas s uz*ţvoľením
tejto zmluvy.

1.äNĺâjomca týmto pľenechłäva podnájomcovi **sť uvedenáho obj*ktu za tiČolom
vytváľania podmienok pľe ľozvoj'telesnej kultťiry a špoľŤr.ĺ v meste Pľievidxg do
nájľnu;

a} Ľad*vt3 plochu v ľ*ľsahu dc 120Ü hodĺn ľočne, podľ* harmonogľäínu v zmysţe
lt. łV' ods' 4.8 za ťlčęllm realiziácĺę tr*ningovej a zápasov*j činnasti,
prĺpravných amaistľovských głiťažĺ ľsporiadaných $lovenským zväzcm
ľadového hokeja.

b} Pľiestory pľâ činnosť nájomcu



1' kancelária ĺiadiłeľa klubu (1 nniestnosť},
2. satňa č' 1 _ športové hnlĺejové tľiedy,
3' šatňa ł. Ż * rnladší Žţaci,
4. šatĺia č' 3 * łľéneľi,
5, šałńe č. 5 * prípravka,
ô" šatňa č. 6 - prípľavka,
7 ' Šatŕla Ö.7 _ tiaci'
8. šatňa č' 8 * rozhodcovia,
9' šatňa c. 9 * trénerĺ,
10. satňa č. 1Ü _ tróneľi,
11.šaţňa *, 11 *źiałi,
12'šatňa Ł, 12 * Žiaçi,
ţ 3. nebyťový priestoľ * posilňnvňa,
14. n*bfiový pľi*stCIľ * rozcvičovňa,
15. šatňa r. 15 * hoşţ'ovská,
1$.šatňa ł. 18 * hostbvská,
17.gatńa č' Żs * hoşt'ovská,
1&.kaneeláľia tľĺĺnerov l. poschodie łribuna západ,
1$' neb'ytový pľie*ţoľ ü ľCIrlÜhë 218 m? - nâłvik str*ľb5ł - ä. poschldĺe, aápadn*

tribłjna,
2Ü" pľisĺušn* hygĺenické a goçĺálne zaľiad*nia k šatniaľn,
21. ošetrovňa,
ää'pľiľahlé chodby {ni* na komerčnú Činnosť}.
ç} lnventáľ v uvndených priestoľo*h"

1.3Nĺájomná emluva sa ueatvárâ nâ dobu nęuľČitrj" ämţuva nadobuda pţ*tnosť dňnm
jej padpĺsania oboľna zmluvnými stranami a rj*innasť 1.1.202*.

1 .4 Podnĺájomca bude uvedené pľiesţory v Čl" l. CIdş' 1'2 tejto zmluvy vyużĺvať len pr*
łiČely uvadenĺţ v tomto Článkĺĺ. Pľiestory podľa Čl. l" oĺs. 't.2 pism' b} bod 1$, 1$,
17 a 2ü budu p*dnłţjomcovi posk$ovanó vpľĺpade majstľovských zápâsçV,
prípľavných aápanov a turnajov. *ştatné pľiestory podľa Čl. l' ods. 1'2 budťl
poslĺytovan& pndnájomcovi celnľn*ne"

1.sFočas tľvania nájmu podnájnmça ngm$že dať pľenajaté nebytavé pľĺ*story d*
pľ*nájmu tĺetej osobe bez pĺsomného sĺihlaşu nłäj*mcu"

1'6äásahy ďo poskytnutýľh pľiostoľav mÔŽg podnájoľľrca realiaovať len s pĺsomným
srihlasnm nájomcu a na náklady podnáj#ľnt{J-

1'7Vpľĺpa*e poľušenia ugtanovení Čl- l. ods. 1"2, 1,ő a1's nájomnej xmluvy m
nájomca a podnájomca dohpdli, Žę nŕłjom zanikń d*ľu#*nĺm płsomnáho
oanám*nĺa nájomcu podnájomcnvi a podnájomna odovzdá nobyĺové pľ1estory
nĺljomuovĺ dç s dnĺ od doľučgnia pis*mnóho oxnńmenła. äáľoveň mÔŽc nájom*a
vyťaktuľovať podnájCImçovi zľnluvnŮ pokutu vo výšk* äff0,- € ea ksżdé jedno ĺoto
poľušenie a splatnosť łejto faktĺiry je 14 dní ođ jej dcľučenia padnájomcovi.

ľ.
ľĺÁ;oľlĺľĺŕ



2.1 Výśka nájomněhc za nebyŤové Briestory uv*dená v Čl' l ađs. 1'2 boła dohodnutá
vo výške 2Ü3 53s,0Ü € ľočne bez ĐPH'
2'2 Fakĺúra vystavená nájomcom .ie sp|atná najne*kCIľ v 15. kallndáľny d*ň meşĺaca.
Platbu je moŽné vykonať bezhotgvo*tn* na rlčet nájomcu uv*dený v záhlavĺ tejto
xmluvy, pľiČom najne*kÔľ k tomut* dňu rłusí byť riastka pripĺsane ná t*et nájomcu.
2'3 Zmluvnĺĺ stľany sa dohodlţ, Žę v pľĺpadc nguhľadenia dohodnutých platieb v
đohodnułom t*ľmĺne je nájomľa oprávnený ĺiřtovať podnájorncovi a podnájoľtłca je
povinný uhľadiť umlurĺnú pokutu vo výslĺe CI,1vţ za każdý d*ň CImeslĺania łihľađy.

1il.

EÍ,lţRGlE

3'1 Náklady na eneľgia, t.j' *łektľická eneľgia, teplo, Ţuv a vodnĺĺ a stořné sü
zahľnutł$ v nájomnom"

lv
PüYlľţl ľţlÖsŢl p0Đ NÁ-l o ĺtĺct l

4'1 Podnájom0â sa zavâzuje pouŽĺvatl pookfinł.ĺtú ľadovú plachu ţen na činnoşť
podnájomcu spojenú s hokejom
4.2 Podnájornca sä zaväzuje uhľadĺť nájomcovł škody,, ktor'é. ľnu posobí
v poskytnułých prie*łoľcch sám alęb* ďalšie osoby, ktoľé ffiU budú pomähať
v Činnoşti, v ĺeľmíng do 10 dníod vyavania nłájom*u'
4'3 Podn*jomca je povinný l rogkytnutým majetkom naklađat' so staľ*stlivgsťou
riadneho hospodára a dbať o to, aby bol v stave schopnom prevádzky a plnenła
funĺĺcĺĺ. Podnájom*ä $â zaváeuje vykonâvať bežnu ridľžbu pľen*jaých pľientornv
{pľiestoľy pľe ňirłnCIsť podnájom*ľ a inventár).
4.4 Padnáj0mÜä jo povinný umożniľ nĺłjomcovl kcdykoľvek vstup do pľena}atých
pľiesţoľov v spľieVode po,dnłájomcu"
c''$ Podnĺłjomca j* povinný zabezp*čgvať dodľżiavani* uçtanovenĺ ľákon* Č.
124ĺ2aaâ Z. z. ş beľpe*noşti a ochľane ĺdľavia pľĺ pľácţ â o äínâne a dap;nenĺ
niektoľých eákCInov.
4.6 Foclnájomca mÔŽę umiestňovať ob*hodn* nłâpisy a rekĺamy vo vnii'torných
priestoľoch zimnóho štadiina na vlastn* náklady a len sç siihłalom nájomcil ä nä
zđklade jęho pokynov, Prţem ; uved*nej činnoşti budę patrţť podnájom*ovi.
Fodnłâ'iomca ľnáša na vlaştn* nĺáklady všetky nĺ*klady * tým sp*;enó, vriâtane
poplatk*v x uv*danej činnoşti. řodnrájaĺnÜâ sÍl ľáľovęň xnv#auje odovľdať nájomcovi
k*pĺu takto ueatvnľ*nýçh xmlúv na aľchiváçiu-
4'7 Podnłĺjomca na poźiadanie nájomcu uvoľni poskytnuté pľĺ*etory, bez akóhokoľvek
náľoku, v prípade, Že uvoľnęni* priestoľÜV nenafilšĺ vopred pl*novnné špoľtové akcie
u*poriadane podnájcmcürn, pľ* mimorładne akcie oľganizované nájomcom alebo
n'lęsłom Prievidxa.



{''8 Podnájomca pľedloŽĺ nájomeovi haľmgnÇgrâín zápasavej a tľéningovej čĺnnosti
pre nasledujúcu hokejovú ŞezÓnu, kaźdoľoČne najn*skÔr do 3ţ.augusta. V prĺpade
ĺepred lože n ia p l atí ha ľmonog ťărn z predchádzajúcej hokejovej sezlny.
4.9 Zmeny' ţkajúce sa adresy, m€na pľávnickej osoby' osÔb štatutárov, spÔsobu
konania za pľávnickri osobtl je podnĺâjomra povinný çkamžĺtę pĺsomne oznámiť
nĺtjomcovi, v opačnom prĺpade zadpCIvedá v plnom roľsahu za škodu, ktoľá
n*spŕnenĺm tejto povinn**ti niájomcovi vznĺkla.
V pľípade znnign nepľechádza táto nájomnĺâ emluva nâ pľ*vn*ho nástupcu
spolačnostĺ. 0bdobne to platí i pri zániku, rozdelgní alebo zlúčení spoţoňnosti, Utĺvať
prenajatý nebfiový priestor mÔŽe len podnĺâjomca. Táto nájomnĺá ľmţuva nepľeohĺádea
na pľávny subjekt' ktoţ vznřkolvytvoľením novejobchodn*jspoţočnosţţ, ktoĘ člęnom
je podnĺájomla a to v akejkoľvęk forme.
4'10 Podnájomca je povlnný pí*amne oxnáłmiť aj zmeny 1ýkajŮce g* skutçčnasti, čĺ sa
stal platcom DPH a to nkamŽĺte, v opacnom prípada eodpov*d* v plnom ľoesahu xa
*kodu, ktorá nesplnenĺm tejt*, povinnosti nájorncovi vznikla'

v.
pCIvtľ'lf{Ô$Ţl NÁJoMËU

s"1 Najomca je povinný posk$ovať neb$ové prie*tory podnájomcovł a eabezpeČovat'
sluŽby, ktoţch poskytovanie je dohodnuté.
s.2 Nájomca bude vykonávat|opľavy a úđľžbu priestorov vŕi*šieho raz*ahu.
$'* Akciş k*meľčniho charakţeru, ktorĺ* m budtj kgnať v pľenajatých prĺesłoľoch bucle
nńjomca konzuţtovať s podnájoínÜom, aby nebCIl naľuŠ*ný tľéĺingový a sriťaäný
pľsü*s.
s.4 Najomca ľabezpečţ ntvĺiľanie a zatváľanĺe objektu zimného stadiona podl'a
r*zpisu činnosti na ľadovej plncho.
$,$ Náiomca zápi*nične odovzdá podnájorncovi pľiestory podľa *l. l' o*s. 1'ä, ktoľé
m* ni*ľok podnájomca užĺvať cęlçľočne, vľátane inventáľu v uvedených pľłestoľoch.
*.$ FriesţCIry podľa Ůl" ĺ' odş' 1'2 pĺsm" b) bod 1s., 1$., 1T, a 2'ĺ" gdovzdĺâ ia po
głE*n*şnĺ pľsvgumş} poveľený ľásţup*a nájomcu p*veľenómu zástupcovi
p*dnájomcu' pľĺpadn* ľozhodcom, uspoľiadâtęl'Öľn, trénçľlm, časoľn*račgm nł}

ľ klade pľotipodpĺsu pri ka*dom płužiţî pľislušnoj miestnosti, s uved*nim jej stavu pľi
nđovľ*anĺ* pľebeľanĺa ş uvęd*nim pľesnłłhn *ngu.

vt.
spÔ$ofi ČłNľ'łęsľl psňÂs eepł*ov

ţ.-1 äĺłstupca nájomcu otvoľĺ p**as'ľ*pasov len výnhodnú tribťłnu a to ţen hţavný
uľhld a pľĺslušns W0. *ípndnú tľibrinu otvoľĺ zástupnn nájamcu łen v pľĺpado
*âČšisho xáujmu fanúšikov.
ř^2 FodnájÜmça je povĺnný zabezpečiť beĺpečnostnú a zdľav*tnri sluŽbu počas
ţ*näfiia zápasnv'



8.3 Vyberanie vstupného a usporiadateľskri sluŽbu sizabezpeči p*dnájomca, ktorómu
patrĺ ajtrźba zapredai lístkov.
6.4 Po zápa*e je zástupca nájomeu povinný skantľolovať pľisluśné prie*tory a ich stav,
či sa v nich nenachádzajú osoby a tłeto potom uzamkne. Prípadné poškodenia
p ľicstľ ľov nĺâjoľncu bezod klađ n* oznámi pod nájoľĺcovi.

ţlll"
MÄJ ËŢKÜvÉ VY$p0anÜÂN lE p0 u t{QNüEĺl i ĺĺ*-lĺł u

7.1 Po ukonienĺ doby nájmu je podnájÜmüä povinný odcvedatl pľÍest*ry v *ĺave
zodpovedajúccm dohod nutému użĺvanĺu"

vilt"
VŠľoSHoNÉ U$ŢAIţÜVENţA

8'1 Nájoĺnca a podnájomca potvľdzujú, Źe v pľenaiaĘŕch pľiestoľoch *ú v1đv*ľ*n*
riadne pracovnéi a prevádzkové podmienky, ľłajmëi z hľadiska prevádzkovo
technického, hygienických predpĺsov, predpisov o ochrane zdravia pri práci
a beepočnosţi, ochľany majetku a poŽiaľnej ochľany,

lx"
zÁvľ nx*NÉ u'$Tnillsvfr Í{ lÂ

9'1 Nájom podľa łejto nájoľnnej amluvy konČĺ:
- pí*omnou dohodgu zmluvnýľh stľán,
- písomnou výpnv*d'ou äs stľany nájomcu alebo pndnájomcu *j b*z uvedenia dÔvodu
s s-męsačnou výpovednou lęhotou, prĺčom uýpoveď zaëIna plynriť od prvého dňa
mesiaca nasledujuceho po doľuČenĺ výpovede,
- v prípade poľušenia ustanovenĺ Čĺ. l' ods. 1 ,2,1.5 a 1"fi nájomnej zmluvy sa nájomca
a podnájomca dohodlĺ' źe nłijom xanĺk*l doľučgnĺľn pĺsomného oznámonia nájomcu
podnájomçovi a podnájomca ođovedá nebytovó pľiesłory nájomcovi do $ dnĺ ad
doľuĎgnĺa písomn*ha o:námęnia.
$'2 Zmluvné stľany sa ďaĺej dohodli, ** dfiCIm účinnosţĺ tcjta umluvy, t.j. dňom
1.1.2ü2Ü, sa touto zm|uvou nahľádzajü đoterajšię zmluvni v;ŕ'ahy upľ*vené medľł jej
ülČanÍnĺkmi týkajĺice oa vyssi* uvedených prieotorov.
9'3 Tritn nájomnú zmluvu ľnožno mpnĺť len pisomnou dohodou oboçh zmluvných strán
v* ťnľmę dođatku k ľmluvc"
*. Nájomná zmţuva bola vyh*tovgnł* v dvoth ex*mpláľoçh, z.kłoých jeden dostano
ĺłájomca a jeden pođnájaľnca.
*"s Na pľávne vzťahy, ktori nie gú ţ*uto zmluvou t"lprav*né sa vzťahujú prĺstušné
uştanovenia Občiansĺ<eha gákonníka agákona č" 116/JggÜ Zb. o nájme a podnájme
*cb$ových pľiestorov v plaţnoľn ľnenĺ"

I
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s.ô řmluvné*tľanysľzł1luvu pľsÜĺta!i,,J&j obsah$,,poľoeurneti'a na znak.súhlasu *,j*J
obsahom tłitg dobrovoľne vlgstnoľučne podpĺsali,
9,7 Żmluva nadobrisa, pJatnosť ,dilom podpisu ob''ĺrdv.oľn*, ĺmluvnýľnĺ aÍĺgnamí
a tĺěinnoşť 1.1'â0â0'
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Nĺłjomůa
Mgr. JuĘ Ëordan
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- mládet' FrÍevĺdza, n.o'
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