
Zmluva č. 1/2013
o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov



Čl. I
Zmluvné strany



1. Prenajímateľ:             Košický samosprávny kraj
                                        Sídlo: 		      Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
                                        IČO  : 		      35541016
                                        Správca:              Bábkové divadlo v Košiciach
                                        Sídlo:                    Tajovského 4, 040 01 Košice
                                        Zastúpený:            Mgr. Pavol Hrehorčák BDK
                                        Bankové spojenie:Štátna pokladnica
                                        Číslo účtu:             7000185422/8180
                                        IČO:                       31297811
                                        DIČ:                       2021454776
                                        (ďalej len “prenajímateľ”)


2. Nájomca:                    BONUS VISION s. r. o.
                                        Doklad o podnikaní: výpis z OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 
                                                                         24715/V
                                        Sídlo:                        Hlinkova 12, 040 01 Košice
                                        Zastúpený:                Ľuboš Virág, konateľ
                                        Bankové spojenie:    VÚB Banka a.s., Košice  
                                        Číslo účtu:                 2683166753/0200
                                        IČO:                           45311331
                                        DIČ:                           2022932406
                                        IČ DPH:                     SK 2022932406
                                        (ďalej len “nájomca”)           


3. Nájom je viazaný len na zmluvné strany a je neprenosný na iné právnické alebo fyzické  osoby. 


Čl. II
Predmet nájmu

 1. Vlastníkom nehnuteľnosti – budova Bábkového divadla, na ulici Alžbetina č. 38 v 
     Košiciach evidovanej na Správe katastra Košice I, katastrálne územie Stredné mesto, 
     list vlastníctva č. 4226 na parcele č. 424 súpisné číslo 734 je Košický samosprávny 
     kraj so sídlom na Námestí Maratónu mieru č.1, 042 66 v Košiciach. Prenajímateľ má 
     predmetnú nehnuteľnosť zverenú do správy a je oprávnený predmet nájmu prenajať 
     nájomcovi.

2. Predmetom nájmu – je nebytový priestor na Vrátnej ul. č. 58. Priestor pozostáva 
   z dvoch kancelárií o výmere 28,90 m2 a 21,90 m2,  predsiene o výmere 6,87 m2 a 
   sociálne zariadenie s rozlohou 2,51 m2, t. j. celková výmera priestoru je 60,18 m2, čo 
   z celkovej zastavanej plochy celej budovy - 623 m² predstavuje 9,66 %.   


Čl. III
Účel nájmu

1. Prenajatý nebytový priestor sa bude využívať ako kancelársky priestor spoločnosti nájomcu.


Čl. IV
Nájomné a služby

1. Výška nájomného je  stanovená  dohodou  zmluvných  strán  podľa  zákona č. 18/1996 
    Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
  
    Nájomné bolo dohodnuté vo výške 3.840,- €/ročne.
   
    prenajatá plocha:      60,18 m²
    cena                     :     63,81 € / m² / ročne
    nájomné ročné   :      60,18 m²  x   63,81 € / ročne = 3.840,- € / ročne 
    splátka za mesiac:    320,- €
 
2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť v 6 - mesačných lehotách, od účinnosti  
    zmluvy, výšku nájomného v pomere k rastu inflácie a zvýšiť cenu nájomného o mieru     
    zodpovedajúcu oficiálne zverejnenému percentu inflácie Národnou bankou Slovenska.  
    Základom pre takéto zvýšenie je naposledy určené nájomné. Nájomca toto právo Pre-  
    najímateľa uznáva a zaväzuje sa, na základe písomného oznámenia Prenajímateľa
    pristúpiť k uzavretiu dodatku k tejto zmluve v lehote najneskôr do 15  - tich  dní odo
    dňa doručenia písomného dodatku Prenajímateľom.
  
 3. Služby        
     Vo výške nájomného nie je zahrnutá úhrada za dodávku elektrickej energie, plynu, 
     vody a za odtok povrchovej vody. 
     Náklady na služby budú vyúčtované takto: 
	elektrická energia – na základe stavu merača, 

plyn – na základe percentuálneho podielu prenajatej plochy, 
	voda z povrchového odtoku - na základe percentuálneho podielu prenajatej plochy,
	voda, stočné – na základe stavu meračov, ktoré si nainštaluje nájomca na vlastné náklady v opačnom prípade v zmysle vyhlášky 397/2003 Z. z.  


     Výška zálohových platieb je: 
-	záloha za elektrickú energiu            9,- € / mesačne
-	záloha za plyn                               20,- € / mesačne
-	záloha za vodu                                2,- € / mesačne
-	záloha za stočné                             1,- € / mesačne
-	záloha za odtok povrchovej vody    2,- € /  mesačne
 
     Rekapitulácia nákladov za služby:      34,- € / mesačne

    
 Vyúčtovanie záloh za tieto služby nájomcovi bude na základe vyúčtovania ročnej 
 spotreby dodávateľmi týchto médií.                                                                                      

4. Rekapitulácia mesačných úhrad: nájomné 320,- / mesačne
                                                         služby       34,- / mesačne
________________________________________________________________________ 
    SPOLU                                                         354,- / mesačne 

    Úhrady nájomného /nebytových priestorov / a služieb sa budú uhrádzať na účet 
    prenajímateľa na základe vystavenej faktúry s určeným dátumom splatnosti.

5. V prípade, že nájomca neuhradí faktúru v dohodnutej lehote, zaplatí prenajímateľovi
    od prvého dňa  omeškania úrok z omeškania, ktorý je o 8 percentuálnych bodov vyšší 
    ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeš-
    s plnením peňažného dlhu.

6. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať úhrady podľa tejto zmluvy až do doby riadneho vrátenia 
     prenajatého priestoru prenajímateľovi, a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov.


Čl. V
Doba nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  a to od  21. 01. 2013 do  21. 01. 2017.

2. Nájom zaniká výpoveďou, dňom ukončenia nájmu alebo obojstrannou dohodou .
   
3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak :

a)	nájomca užíva prenajatý priestor v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, resp.   
     nedodržuje ustanovenia tejto zmluvy,
    b)  nájomca  viac ako 1 mesiac mešká s platením úhrad podľa čl. IV tejto zmluvy,
    c)  nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú prenajatý priestor napriek písomnému 
         upozorneniu hrubo porušujú dobré mravy v prenajatom priestore,
    d)  bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmene stavby, ktorá bráni užívať  
         prenajatý priestor,
    e)  ak nájomca  prenechá prenajatý priestor alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe,   
         bez písomného súhlasu prenajímateľa.

4. Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu, ak :
    a)   stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor prenajal
b)	 nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na užívanie  
      dohodnuté ako účel nájmu podľa tejto zmluvy.
 
5. Výpovedná lehota je obojstranne pri bode 3 a 4 jeden mesiac. Lehota sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.   





Čl. VII
Ďalšie ustanovenia

1. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie požiarnej ochrany v prenajatom priestore.

 2. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Nájomca je povinný sprístupniť zamestnancom prenajímateľa prenajatý priestor za 
    účelom preverenia spôsobu užívania priestorov alebo za účelom vykonania potrebných 
    opráv.

4. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu nevyh-
    nutných opráv.

5. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne každé ohrozenie, poškode-
    nie, zničenie predmetu nájmu alebo jeho  odcudzenie.  

6. Nájomca je povinný sprístupniť predmet nájmu v nevyhnutnom rozsahu za účelom
    uskutočnenia odborných prác potrebných na ochranu nebytového priestoru nachádza-
    júceho sa (v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme) 
    v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

 7. Nájomca je povinný zabezpečiť na svoje náklady opravy súvisiace s užívaním pre-   
     najatého priestoru a bežnú údržbu teda zabezpečiť úkony spojené s obvyklým 
     udržiavaním prenajatého priestoru ako je napr. upratovanie, maľovanie a pod .

 8. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v prenajatom 
     priestore bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Ukončenie 
     stavebných úprav, ktoré nájomca vykoná s povolením prenajímateľa, je povinný 
     písomne oznámiť prenajímateľovi.

9.  Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi vinou nájomcu alebo 
     osôb, ktoré nebytový priestor užívajú spolu s nájomcom. Nájomca je povinný odstrániť 
     na svoje náklady škody, ktoré spôsobil sám alebo tí, ktorí s ním prenajatý priestor 
     užívajú. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení 
     nájomcu škody odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu nákladov.

10. Pri skončení nájmu, je nájomca povinný vrátiť prenajatý priestor v stave v akom ho 
      prevzal s vykonaním hygienickej maľby, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a úpravy vykonané so súhlasom prenajímateľa.


Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1.	Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ výslovne neuvádzajú v tejto Zmluve inak, riadi sa táto Zmluva ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.,  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2.   Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, jeden je určený pre prenajímateľa, jeden 
      pre nájomcu a dva pre Košický samosprávny kraj. 

3. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú :

a)	Súhlas Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením §9 Zásad hospo-
      dárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja, udelený listom číslo 
      1348/2013-RU18/1475 z 16. 01. 2013.
          
    b) Nákres umiestnenia prenajímaných priestorov,

    c) Doklad podľa zákon č. 258/2009 Z. z. (ponukové konanie, inzercia)

    d) Doklad potvrdzujúci oprávnenie nájomcu na výkon podnikateľskej činnosti


4. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, musia byť očíslované, 
    ale účinné budú len po predchádzajúcom súhlase  Košického samosprávneho kraja.    

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju 
    vlastnoručne podpísali.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom a podpísaním 
    oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa 
    osobitných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva, je
    podľa zákona platnej právnej normy v Slovenskej republike č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
    mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
    a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, povinne zverejňovanou zmluvou.




V Košiciach, dňa 18. 01. 2013









Prenajímateľ:						Nájomca:






……………...........................                                                ……………….......................
      Mgr. Pavol Hrehorčák					       Ľuboš Virág
             riaditeľ BDK                                                                        konateľ

