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Cl. III.

Výška nájomného, splatnost a spôsob platenia

1.Úhrada za užívanie priestorov opísaných v Cl. L tejto zmluvy bola stanovenÚ dohodou
zmluvných strán vo výške 8,- €/hod., t.j.za 3 hod. nájmu celkovo 24,- eur. Táto suma
predstavuje cisté nájomné bez dalších nákladov spojených s užívaním a prevádzkovaním
nebytových priestorov.

2.Nájomné je splatné do 5 dní od ukoncenia nájmu, na Úcet prenajímatela c.

7000313092/8180, bez fakturácie na základe tejto zmluvy.

3. V prípade, že nájomca neuhradí nájomné alebo inÚ zrocnÚ pohladávku voci
prenajímatelovi v stanovenom termíne, je povinný uhradit prenajímatelovi Úrok z omeškania
vo výške stanovenej nar. vlády SR c. 87/1995 Z.z. v znení nesIe predpisov.

Cl. IV.

Úhrada služieb spojených s nájmom

Cena služieb spojených s nájmom ( el. energia, upratovanie,kÚrenie) je stanovená
nájomcovi na základe predpokladanej spotreby, na nainštalovaných meracoch vo výške 30,-
€. Cena služieb je splatná do 5 dní od ukoncenia nájmu, na Úcet prenajímatela c.
7000313105/8180 bez fakturácie na základe tejto zmluvy.

Cl. V.

Technický stav nebytového priestoru

Zmluvné strany berÚ na vedomie, že prenajímatel prenecháva nájomcovi nebytové
priestory v stave spôsobilom na Úcel užívania. Stavebné Úpravy nájomca nie je oprávnený
vykonat.

Cl. VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

l.Nájomca je povinný:
zaplatit dohodnuté nájomné a Úhrady za služby spojených s nájmom

užívat predmet nájmu v sÚlade s Úcelom urceným v cl. L tejto zmluvy
bez zbytocného odkladu oznámit potrebu opráv, ktoré zabezpecuje prenajímatel, inak
nájomca zodpovedá za škody spôsobené nesplnením tejto povinnosti

odovzdat priestory po skoncení užívania v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie

v prípade havárie alebo potreby opráv v prenajatom objekte umožnit prenajímatelovi
prístup do potrebnej casti objektu

nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatého priestoru
ako aj za ochranu bezpecnosti a zdravia osôb v prenajatých priestorov pocas dob)
nájmu
nájomca nie je oprávnený dat predmet nájmu do dalšieho prenájmu alebo výpožicky
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