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Nájomná zmluva 

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:    obchodné meno:               Mesto Spišské Vlachy 

                            zastúpené:                        Ľubomírom Fifikom, primátorom mesta 

                           sídlo:                                    SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

                          IČO:                                  00329657 

                            DIČ:                                  2021331543 

                           bankové spojenie:            Prima banka Slovensko 

                           číslo účtu:                         3440021001 / 5600 

 

Nájomca:          obchodné meno:                Občianske združenie „Dychová hudba Vlašanka“ 

                           zastúpené:                           Ing. Rastislavom Kožárom, predsedom o.z. 

                           sídlo:                                     Hviezdoslavova 36/268, 053 61 Spišské Vlachy 

                           IČO:                                        42112991 

                           DIČ:                                       2023148435 

                           bankové spojenie:              Slovenská sporiteľňa, a.s. 

                           číslo účtu:                             5022077140 / 0900 

 

II. 

Predmet a účel nájmu 

Predmetom nájmu sú hudobné nástroje vo vlastníctve prenajímateľa podľa nižšie uvedenej 

špecifikácie, ktoré nájomca bude používať pri svojej činnosti: 

druh značka model výrobné číslo 

klarinet B YAMAHA YCL 450 131564 

trúbka B YAMAHA YTR 4335G 749564 

trúbka B YAMAHA YTR 2335 T61199 

tenor ROY BENSON TH-202 20908024 

tenor AMATI 48 72577 

barytón AMATI   83982 

trúbka Es LÍDL   21312 

heligón B AMATI   2238 

súprava bicích AMATI     

 

III. 

Doba nájmu 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomný vzťah môže byť ukončený: 
1. dohodou zmluvných strán 
2. odstúpením jednej zo zmluvných strán od zmluvy v prípade, že druhá zmluvná strana 

poruší niektorú z podmienok dohodnutú touto zmluvou. Odstúpenie od zmluvy je účinné 
dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
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IV. 

Cena nájmu a platobné podmienky 

1. Cena za prenájom bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s VZN č. 2/2010 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy vo výške 1,00 Eur/rok, slovom 
jedno euro ročne za celý predmet nájmu. 

2. Nájomca je každoročne povinný uhradiť nájomné v hotovosti do pokladne mestského 
úradu do 30. novembra kalendárneho roka. 
 

V. 

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel a je povinný 
dodržiavať ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. 

2. Všetky náklady spojené s prevádzkou (plátky na klarinety), údržbou (mazadlá a čistidlá 
plechových hudobných nástrojov) ako aj nevyhnutné opravy (klapkovej alebo piestovej 
mechaniky) predmetu nájmu a jeho príslušenstva (kufríky, obaly na nástroje) hradí počas 
celej doby nájmu nájomca. 

3. Nájomca je povinný počínať si tak, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. V prípade 
vzniku škody sa nájomca zaväzuje na svoje náklady odstrániť alebo nahradiť škody, ktoré 
spôsobil sám alebo osoby, ktoré majú k nájomcovi vzťah. 

4. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do užívania tretej osobe. 
 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

2. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná očíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré budú 
tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží nájomca a jeden 
prenajímateľ. 

6. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak toho, že obsahuje skutočnú vážnu 
a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaná. 

 
V Spišských Vlachoch, dňa: 26.1.2015     V Spišských Vlachoch, dňa: 27.1.2015  

      

 

 

 

 

 

     ...................signed..............................                                       ....................signed................ 

                 Ľubomír Fifik                                                                         Ing. Rastislav Kožár 

               primátor mesta                                                                              predseda o.z.                     


