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ZD.4"LUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č.2412020

(ďalej len,,zmluva")

vzatavorcná podťa Zákona ě. 11611990 Zb, o nájme a podnájme nebytoq ch priestorov v znení
neskorších predpisov, Občianskeho zákowtka, Zál<ona ě. 4461200I Z. z. o majetku vyšších
ťrzemn}ch celkov v znetn neskorších predpisov a Zásadami hospodarenia a nakladania s majetkom
Zilinského samosprávneho kraja, Clánku 21 ods. (1) bod 1.1:

Prenajímateť: Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: U|. 17. novembra 1258, O22 01 Čadca
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka
ICO: 36145068
DIČ 2021435625
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Císlo ričtu: SK70 8180 0000 0070 0048 1352
Zriaďovatel'a vlastník majetku: Žitinsty samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 01I 09 ŽíI:rrra

(ďalej len ako ,prenajímateť")

Nájomca: ASO VENDING. s.r.o.
Sídlo: Meden} Hámor 7,974 01 Banská Bystrica
Statutárny orgán: Ing.Miroslav Korček - konateť
ICO: 45 85I22I
IČ lpH: SK2023II4434
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Císlo riětu: SK88 0200 0000 0028 9606 9551
SWIFT: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného s du Banská Bystrica, vložka č.: 18957/S,
Oddiel: Sro

(ďalej len ako ,,nájomca") 
čhnok I.

úvodné ustanovenia

1.1 ŽitinstY samosprávny $aj (ďalej len ako ,,ŽSK"; je v lučn m vlastníkom nehnutel'nosti,
nachádzajicej sa v k. ri. Čadca, veden}ch v katastri nehnuteťnosti Katastrálneho uradu v Čadci,
Správakatastra Čadca na LV ě.6467 ako parc. č. KN-C ě. t738l2.
Prenajímateť je správcom majetku uvedeného vodseku 1.1 tohto článku apodťa Zásad
hospodrirenia a nakladania s majetkom ŽSK je právnen} ho (alebo jeho časť) prenechať do
nájmu.

I.3 Uzatvoreniu tejto zmhuvy preďchádzalo v berové konanie formou priameho nájmu na zél<Iade
' zverejneného zámeru majetok prenajať.
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Clánok III.
Doba nájmu

3.1 Zmluva sa uzatvárana dobu určitu na tri (3) roky, a to
3.2 Táto zmluva slťrži sťrčasne aj ako odovzdávajuci

zmluvn mi stranami.

od 01.07 .2020 do 30.06 .2023.
a preberajuci protokol medzi obidvoma

Zámer priameho nájmu prenajímateť evidoval pod číslom l/KK v Cadcl]2020.
zverejneny v období od 18.Q5.2020 do 15.06.2020.

Čbnok II.
Predmet a ričel nájmu

2.1 Premetom tejto zmluly je prenájom časti vstupnej haly Kysuckej knižnice v Čadci o rlrmere 1

rď, nachádzajicej sa v stavbe so srip. ě. 1258, postavenej na pozemku parc. KKN-C č. I738l2
zapísanej na LV ě. 6467 pre k. ri. Čadca.

2.2Prenajímateť prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu uvedeny v Čt. t.. bode 1.1. tejto
zmluvy za čelom umiestnenia 1 občerstvovacieho automatu - automatu na horťrce nápoje,
ktory sa bude nachádzať vo vstuilnej hale K suckej knžnice v Čadci, s čím nájomca vyslovuje
svoj srihlas a prehlasuje, že mu je stav predmetu nájmu známy a nemá k nemu žiadne qfhrady
azavázuje sa uhrádzať nájomné a rihrady služieb spojenl ch s nájmom riadne a včas.

2.3 Nájomca je oprávnen predmet nájmu vyvžívať za ričelom zriadenia aprevádzkovania
nápojového automatu v zmysle platného aktuálneho ,r, pisu z Obchodného registra Slovenskej
republiky.

Čbnok IV.
Nájomé a rihrada za shlžby spojené s nájmom

4.1 Znluvné strany sa dohodli, že za užívanie predmetu nájmu uhradí nájomca prenajímatel'ovi
dohodnuté nájomné vo r".iške 40 ,ltmzlmesiac; 480 /1 rok.

4.2 Nájomca sa zav'ár:uje uhradiť naklady spojené s prevádzkovaním predmetu níjmu podťa ČL II.,
bod 1 tejto zmluvy paušálne vo v ške:
- elektrická energia a voda: 20o00 /ročne (18,50 , za elektichi energiu a 1,50 , za vodl) za I
nápojoq automat.

4.3 Nájomné a rihradu za shlžby, ktorych poskytovanie je spojené s predmetorr, .iá3-.r, sa nájomca
zavázťle t trádzať prenajímateťovi bezhotovostne na ričet prenajímateťa č. SK70 8180 0000
0070 0048 1352, uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, polročne s platbou vopred vo v ,ške:

250,00 v termínoch: do 31.07. a do 31.01. pdslušného kalendánreho roka, pričom platba
sa považuje za uhradenri dňom pripísania na ričet prenajímateťa.

4.4 V prípade, že nájomny vďah zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca, má prenajímateť nírok
na pomern ěasť nájomného a rihrady služieb aj za zaěaty kalendarny mesiac.

4.5 V prípade skoršieho ukoněenia tejto zmluvy, prenajímateť wáti nájomcovi alikvótnu časť
z uhradenej sumy.

Čhnok V.
Sankcie

že nájomca si nesplní povinnost' riadne a včas
nájmom, je prenajímateť oprávneny požadovat'
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vo v ške 0,08% z dlžnej sumy za každy deň omeškanta až do zaplatenia, Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknuty nárok prenajímateťa na náhradu škody, ktorej sa móže prenajímateť

domáhať bez ohladu na vyšku zaplatenej zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezanká povinnosť platiť urok z omeškania vo qfške podťa platn ch právnych predpisov
a povinnosť plnenia podťa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnri inak.

Čbnok VI.
Skončenie nájmu

6.1Nájom zanká:
- uplynutím doby, na ktor,_i bol dojednan},
- písomnou dohodou zmluvn}ch strán,
- písomnou v}poveďou pred uplynutím ěasu, na ktory bol nájom dojednan;f.

6.2 Vylpovedruí lehota je 1 mesiac. Počíta sa od prvého dňa nasledujriceho mesiaca po
preukázatefnom doručení písomnej v}povede druhej zmluvnej strane.

6.3 Prenajímateť móže písomne lrpovedat'zmluvu ak:

- nájomca užír,a predmet nájmu v rozpore so zrrluvou,
- nájomca porušuje svoje povinnosti podťa zmluvy.

6.4 Nájomca móže písomne lrypovedať zmluvu, ak sa nebytoq priestor stal nespósobil m na
dohodnuté llžívatie, alebo ak Prenajímateí závažnym spósobom porušuje ustanovenia tejto
zmluvy,

6.5 V prípade že tÁjomny vďah založeny touto zmluvou bude ukončen}, je nájomca povinn;i
predmet nájmu ku dňu ukončenia nájomného vzťahu rrypratať a protokoliárne, aj fuzicky ho

odovzdať prenajímateťovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Čbnok VII.
Práva a povinnosti prenajímateťa

7.1 Prenajímateť sa zavázuje:
- odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spósobilom na dohodnuté užívanie

azabezpeěovat'riadne plnenie služieb, ktorych poskytovanie je s užívaním predmetu ruíjmu
spojené,

- ,zabezpečiť pripojenie automatu k napájaciemu zdroju elektrickej energie (220 Y) a vody,
- umožniť vstup, vjazd alebo parkorrlnie pre pracovníkov nájomcu, ktorí budri zabezpeěovať

hygienicky, tichnic i ,"*ir, dopíňanie náplní do automatu a udržiava? ho v uživania
schopnom stave,

- jemu dostupn m spósobom chrániť automat pred poškodením, zničením, stratou alebo
odcudzením. V prípade vzniku akejkol'vek poruchy, poškodenia, straty alebo odcudzertia
automatu je prenajímateť povinn; informovať nájomcu o tejto skutočnosti,

- neposkytnriť automat, alebo jeho časti či príslušenstvo bez predchádzajriceho písomného
srihlasu nájomcu do užívania tretej osobe, premiestňovať ho, alebo ho zaťažiť právami
trďích osób.

Čbnok VIII.
Práva a povinnosti nájomcu.

8.1 Nájomca sa zav'ázvje:
uhrázať nájomné a rihrady za sb,lžby spojené s užívaním premetu nájmu v zmysle Čt. II teito
zmluvy riadne a včas,
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umiestniť azaěať s prevádzkou automatu v deň ričinnosti zmluvy,
zabezpeěiť a zaručiť pravidelnri dodávku náplní podťa potreby do automatu
zachovani ich kvalitatívnych a chuťov}ch vlastností,
zabezpečiť pravideln} servis automatu a na vlastné nálady odstraniť poruchy do
tele fo nické ho nahlásenia poruchy automatu prenaj ímateťo m,
vyvžívať možnosť vjaz l svojich motorov}ch vozidiel na parkovisko pred budolu knižnice
špecifftovanri v ČL I., bod 1.2 tejto zmluvy len na nerryhnutn} čas (napr. nakládka
a vykládka tovaru),
najneskór do času umiestnenia automatu tento poistit'proti prípadn}m škodám vzniknutym
živelnou pohromou alebo v dósledku jeho činnosti,
v}lučne za ričelom nájmu používať priestor prenajímateťa v nevyhnutnej miere na
zabezpeěenle cho du a hygienick ej pr ev ádzky automatu,
povinnosť zabezpečovať v plnom rozsahu na svoje níklady dodržiavanie všeobecne
záváznychprávnych predpisov na seku bezpečnosti a ochrany zďravia pri práci pri užívaní
predmetu nájmu, najmá vyplyvajrice zo Zákona ě. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdtavia pri práci a o znene a doplnení niekton_ich zákonov v zneri neskorších predpisov,
nájomca je povinn dókladne upovedomiť prenajímteťa pri zmene svojej právnej
subjektivity, adresy, prípadne ďalších zmíen, ktoré majri vplyv na sričinnosť medzi
zmluvn}mi stranami.

ČHnok IX.
záverečné ustanovenia

9.I Zmluva nadobrida platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvnych strán a ričinnost' dňom
zverejnenia na web stránke Kysuckej knižnice v Čadci wu.rv.kniznica-cadca,sk.

9.2 AkékolŤek ďalšie zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonat'len so srihlasom zmluvnych
strán formou písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvn}mi
stranami.

9.3 Všetky spory, ktoré v srivislosti s touto zmluvou medzi zmluvn mi stranami vzniknr| budri
riešené predovšetk m vzájomnou dohodou. Spory, ktoré sa nepodarí usporiadať vzájomnou
dohodou budri predložené na konečné riešenie príslušnému sridu SR.

9.4 Zm7uva sa vyhotovuje v dvoch ro.mopisoch, z kto4 ch každá zmluvná strana obdrži jedno
vyhotovenie.

9.5 Zmluvné strany vyhlasuju, že obsah zmluvy je im dostatočne
ich slobodnej avážnej vóle, zmluvu si prečítali, oboznámili
ju vlastnoručne podpisujťl.

V Cadci dňa:25.06.2020 V Cadci dňa:25.06 .2020

za prenajímateťa
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určity a zíozumiteťn ,,je prejavom
sa s jej obsahom aia znak sirhlasu


