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NÁJOMNÁ ZMLUVA

Zmluvné strany:

Prenajímateľ: Obec Kanianka
                         so sídlom SNP 583/1, 972 17 Kanianka
                         v zastúpení:  Ing. Ivor Husár – starosta obce
                         IČO : 00518239
                         DIČ : 2021160361
                         Bankové spojenie : Prima banka, a.s.
                         Číslo účtu:  9000151002/5600
(ďalej len ako „prenajímateľ“)
na jednej strane

a

Nájomca: Oliver Balna, nar. 02.07.1966, súkromný podnikateľ
                  obchodné meno : Oliver Balna
                  sídlo podnikania : SNP 585/6, 972 17 Kanianka
                  IČO : 44227612
                  DIČ : 1030304231
                  IČ DPH : .......................
                  zapísaná v ŽR vedenom Obvodným úradom Prievidza pod reg. č. 340-2631
                  Bankové spojenie :  
                  Číslo účtu :   
                  Kontakt : 
(ďalej len ako „nájomca“)
na strane druhej

dohodli v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na uzavretí nasledujúcej nájomnej zmluvy:


Článok I. 
Úvodné ustanovenia
1.1. 	Prenajímateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti „POŽIARNÁ ZBROJNICA“ (ďalej „PZ“)  nachádzajúca sa na Ul. Stará cesta 26/38 v Kanianke  a                  na zastavaných a priľahlých pozemkoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.  
1.2.	Prenajímateľ prehlasuje, že je vlastníkom nebytových priestorov, ktoré prenajíma ako súčasť budovy uvedenej v čl. I ods. 1 tejto zmluvy, a ktoré sú podrobne špecifikované v znaleckom posudku č. 054/2012 vypracovaného Ing. Pavlom Jurkovičom zo dňa 29.03.2012. Predmetom nájmu nie je zariadenie prenajímaných priestorov.
1.3.	Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi na účel zriadenia zámočníckej dielne.


Článok II. 
Predmet a účel nájmu
Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ nájomcovi na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Kanianke č. ............. zo dňa ............ do nájmu nebytové priestory špecifikované nasledovne:
Spevnený príjazd k nebytovým priestorom 40 m2  
Miestnosť požiarnej zbrojnice  46,28 m2
Miestnosť pre príslušenstvo požiarnej zbrojnice 11,7 m2
Prístavba hutného skladu  65,14 m2
Prístrešok pri sklade 6,99 m2
Príjazdový chodník 45 m2
2.2. 	Nájomca podpisom tejto zmluvy preberá do nájmu prenajímané nebytové priestory a zaväzuje sa tieto užívať len k dohodnutému účelu a zároveň uhrádzať prenajímateľovi nájomné                     za podmienok dohodnutých v čl. IV. tejto zmluvy.
2.3.	Nájomca je oprávnený užívať prenajaté nebytové priestory na vlastné meno a na vlastnú zodpovednosť a len za účelom prevádzkovania svojej podnikateľskej činnosti – zámočníctvo.
						
					                
Článok III. 
Doba nájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou od 01.07.2011 do 31.12.2015                 na uvedené priestory:
Spevnený príjazd k nebytovým priestorom 40,0 m2  
Miestnosť požiarnej zbrojnice  46,28 m2
Miestnosť pre príslušenstvo požiarnej zbrojnice 11,7 m2
	Článok III. ods. 3.1. – doba nájmu sa nevzťahuje na:
Prístavbu hutného skladu  65,14 m2

Prístrešok pri sklade 6,99 m2
Príjazdový chodník 45 m2,
kde sa zmluvné strany dohodli na inej dobe nájmu a špecifických podmienkach nájmu uvedených v článku VIII tejto zmluvy. 
	Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou od 01.07.2011 do 30.06.2023                 na uvedené priestory:
Prístavbu hutného skladu  65,14 m2

Prístrešok pri sklade 6,99 m2
Príjazdový chodník 45 m2.
	Ak nedôjde k predĺženiu nájmu nad dobu nájmu priestorov uvedenú v čl. 3.1., odovzdá nájomca najneskôr do 1 dňa od uplynutia doby nájmu alebo doby skončenia nájmu z iných dôvodov prenajímateľovi vypratané nehnuteľnosti v stave, v akom sa budú tieto nachádzať pri ukončení nájomného vzťahu, t.j. aj s prípadným technickým zhodnotením, vykonaním na náklady nájomcu a bez nároku na prípadnú kompenzáciu finančných prostriedkov vynaložených                 na zrealizované udržiavacie práce a technické zhodnotenie.



Článok IV. 
Výška nájomného, jeho splatnosť a úhrada za služby spojené s nájmom
4.1. 	Výška ročného nájomného za užívanie prenajímaných nehnuteľností bola stanovená                    na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. ................... zo dňa ........................ nasledovne: 

	Spevnený príjazd k nebytovým priestorom 40 m2 nájomné vo výške 3,30 €/m2 a rok =  132,00 €/rok
Miestnosť požiarnej zbrojnice  46,28 m2  nájomné vo výške 20 €/m2 a rok = 925,60 €/rok

Miestnosť pre príslušenstvo PZ 11,7 m2 nájomné vo výške 20 €/m2 a rok = 234,00 €/rok
	Prístavba hutného skladu 65,14 m2, prístrešok pri sklade 6,99 m2 a príjazdový chodník                za nájomné vo výške 1 €/ rok

Ročné nájomné spolu vo výške 1.292,60 EUR/ročne (slovom: jedentisíc dvestodeväťdesiatdva EUR a šesťdesiat centov) uhradí nájomca na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy spôsobom uvedeným v článku 4.2. v štyroch rovnakých splátkach, čo štvrťročne predstavuje sumu 323,15 EUR (tristodvadsaťtri EUR a pätnásť centov). V uvedenej sume nie je zahrnutá platba za užívanie priľahlého pozemku, energie, služby spojené s užívaním nebytových priestorov a iné súvisiace služby a dodávky.
4.2.	Zmluvné strany sa dohodli, že:
	nájomca bude uhrádzať dohodnuté platby štvrťročne v štyroch rovnakých splátkach nájomného za rozpočtový kalendárny rok vo výške po 323,15 € vždy vopred, a to najneskôr          do konca januára, apríla, júla a októbra príslušného roku, za ktorý sa nájomné vyberá, v prospech účtu prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, pričom splatením sa rozumie pripísanie splátky nájomného na účet prenajímateľa alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
	prvú platbu nájomného v zmysle tejto zmluvy za obdobie od 01.07.2011 do 30.09.2012 je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi najneskôr do 31.07.2012, a to bezhotovostne             na účet prenajímateľa alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu v sume zodpovedajúcej nájomnému za obdobie 15 mesiacov v sume 1.615,75 € pričom doteraz uhradené zálohy            za uvedené obdobie budú s touto sumou započítané. Štvrťročnú úhradu za obdobie                    od október až december 2012 uhradí prenajímateľ v sume 323,15 € do 31.10.2012. V ďalšom období bude nájomca realizovať platby podľa článku 4.2. ods. a) tejto zmluvy.
	v prípade ukončenia nájmu v priebehu kalendárneho mesiaca nájomca uhradí nájomné                 za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na deň ukončenia nájmu.
4.3.	V prípade omeškania nájomcu s platením dohodnutého nájomného je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvnú pokutu nepovažujú za neprimerane vysokú a ani ju nepovažujú za zmluvnú pokutu dojednanú v rozpore s dobrými mravmi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu prípadnej škody. Nájomca zároveň berie na vedomie, že v prípade omeškania s platením nájmu bude povinný uhradiť prenajímateľovi aj úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a vykonávacích predpisov.

4.4.	Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k podstatnej zmene pomerov, z ktorých sa vychádzalo pri stanovení výšky nájmu, môže hociktorá zo zmluvných strán požadovať od druhej zmluvnej strany zmenu výšky nájomného, a to písomnou formou s tým, že dohodnutá zmena nájomného podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom v Kanianke.
4.5.		Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ bude poskytovať nájomcovi zo služieb spojených s nájmom predmetných nehnuteľností len dodávku studenej vody, pričom rozúčtovanie nákladov spojených s dodávkou studenej vody bude pre prenajímateľa zabezpečovať                   Eko Energia s.r.o. Kanianka na základe mandátnej zmluvy. Nájomca je povinný zabezpečiť si na vlastné meno a na vlastné náklady odber elektrickej energie. Dodávka studenej vody bude zabezpečená prenajímateľom, pričom nájomca na vlastné náklady obstará platné a ciachované antimagnetické podružné meranie studenej vody. Odvoz smetí a iných služieb zabezpečí nájomca na vlastné meno a zodpovednosť. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že nájomca sa pomernou časťou bude podieľať aj na nákladoch vynaložených                            na vykurovanie budovy požiarnej zbrojnice a za tým účelom uzatvorí nájomca s obchodnou spoločnosťou Eko Energia s. r.o. Kanianka zmluvu o dodávke tepla a jeho rozúčtovaní, pričom pri rozpočítavaní nákladov na teplo sa primerane použije  Vyhláška ÚRSO č. 358/2009, resp. iná právna norma, ktorá ju nahradí.
4.6.		Prenajímateľ a  nájomca sa dohodli, že pri plnení podmienok zmluvy a ostatných právach vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok prenajímateľa môže jeho práva a povinnosti zabezpečovať spoločnosť Eko Energia s.r.o.
4.7.		Výška nájomného bude každoročne upravovaná podľa ročnej miery inflácie                          za predchádzajúci kalendárny rok, meranej indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR. Táto zmena bude realizovaná o plnú výšku inflácie, a to po vyhlásení indexu ŠÚ SR, a to spätne vždy k 1.1. roku, v ktorom bol index vyhlásený. 


Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1.	Zmluvné strany prehlasujú, že im je známy stav prenajímaných nehnuteľnosti ku dňu uzavretia zmluvy a že tieto sú spôsobilé na užívanie v zmysle čl. II. tejto zmluvy.
5.2.	Po skončení nájmu je nájomca povinný prenajaté nebytové priestory odovzdať prenajímateľovi v takom stave, v akom ich prevzal od prenajímateľa s prihliadnutím na bežné opotrebenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.3.	Po ukončení nájmu je prenajímateľ oprávnený vypratať, prípadne uskladniť majetok prenajímateľa nachádzajúci sa v prenajímaných nebytových priestoroch na náklady nájomcu.
5.4.	Nájomca môže vykonávať stavebné práce v prenajatých nebytových priestoroch len                     po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, a to na vlastné náklady a za dodržania ustanovení stavebného zákona a súvisiacich predpisov.
5.5.	Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi riadny a nerušený výkon jeho práva tak, aby bolo možné dosiahnuť účel tejto zmluvy.
5.6.	Prenajímateľ, resp. ním poverená osoba je oprávnená vstúpiť do predmetu nájmu za účelom kontroly dodržiavania podmienok tejto zmluvy, prípadne vykonávania opráv a údržby, a to              za prítomnosti nájomcu alebo ním poverenej osoby. Nájomca je však povinný neodoprieť prenajímateľovi vstup do predmetu nájmu.
5.7.	Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za stratu, poškodenie, či inú ujmu na majetku prenajímateľa alebo nájomcu v predmete nájmu. Za týmto účelom zabezpečí nájomca poistenie predmetu nájmu.
5.8.	Nájomca je oprávnený užívať prenajímané nebytové priestory len v rozsahu dohodnutom               v tejto zmluve.
5.9.	Nájomca je povinný uhrádzať na vlastné náklady bežné opravy a údržbu, ktoré sú spojené s obvyklým udržiavaním nehnuteľností. Zároveň zabezpečí na vlastné náklady likvidáciu domového a iného odpadu v zmysle príslušných VZN obce Kanianka.
5.10.	Nájomca je oprávnený užívané nebytové priestory, prípadne ich časť prenechať do podnájmu tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený si naň zriadiť záložné právo, ani ho inak zaťažiť, či scudziť.
5.11.	Nájomca je povinný k vykonaniu všetkých, najmä však stavebných úprav a zmien nehnuteľností, vždy vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. Ak prenajímateľ takýto súhlas udelí, nie je nájomca oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s úpravou alebo so zmenou na prenajatej nehnuteľnosti, ak sa v osobitnej zmluve nedohodnú inak.
5.12.	Nájomca zodpovedá za všetky povinnosti vyplývajúce z hygienických predpisov, predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany majetku, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a ochrany vôd, predpisov týkajúcich sa používania vyhradených technických zariadení, stavebného zákona, VZN obce a ostatných právnych noriem týkajúcich sa prevádzkovania predmetu nájmu.
5.13.	Nájomca je povinný zabezpečovať poriadok a čistotu v predmete nájmu a v okolí prevádzky, vykonávať opatrenia na odstránenie vody, snehu, ľadu, námrazy. V prípade úrazu z titulu zanedbania uvedených povinností zodpovedá za takto spôsobenú ujmu nájomca.
5.14.	Nájomca je povinný vybaviť predmet nájmu prostriedkami proti neoprávnenému vniknutiu osôb do priestorov tvoriacich predmet nájmu (ochranné mreže, prostriedky elektronickej ochrany)          po predchádzajúcom oznámení prenajímateľovi. Nájomca je oprávnený si na vlastné náklady zabezpečiť poistenie svojho majetku, ako aj vecí vnesených do prenajatých nehnuteľností.
5.15.	Nájomca bude dodržiavať VZN a ostatné právne predpisy, normy a nariadenia týkajúce sa prevádzky a užívania prenajatých priestorov.
5.16.	Nájomca je oprávnený v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona označiť prevádzku svojím obchodným menom vo forme tabule, ktorá bude umiestnená na fasáde budovy                  na vyhradenom mieste pri vstupe do prevádzky.
5.17.	V prípade označenia priestorov informačným reklamným alebo propagačným zariadením je nájomca povinný postupovať v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a za takéto zariadenie uhradiť poplatok v zmysle cenníka správnych poplatkov.
	V prípade poškodenia prenajatého majetku obce nájomcom alebo inými osobami je nájomca povinný poškodenie odstrániť na vlastné náklady: ak tak neurobí, je oprávnený tak vykonať prenajímateľ na náklady nájomcu, ktorý je povinný na základe faktúry uhradiť náklady                 na odstránenie škôd najneskôr v deň splatnosti faktúry. 
	Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré presahujú rámec bežnej údržby. Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v prenajatých priestoroch alebo na inom majetku v dôsledku konania alebo nekonania nájomcu alebo jeho zamestnancov, prípadne návštevníkov a znáša náklady na ich odstránenie.

Prenajímateľ má právo podľa § 72 Občianskeho zákonníka na zabezpečenie nájomného a prípadnú náhradu škody aj záložné právo k hnuteľným veciam (tovar, zariadenie), ktoré sú vlastníctvom nájomcu a nachádzajú sa v prenajatých priestoroch.


Článok VI. 
Zánik nájmu
6.1. 	Nájomný vzťah možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa pre podstatné porušenie zmluvy nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
6.2. 	Prenajímateľ a nájomca môžu túto zmluvu vypovedať len z dôvodov uvedených v § 9 ods. 1, 2 a 3 Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
6.3. 	Dôvodom pre okamžité odstúpenie od zmluvy prenajímateľom je:
	prenajímateľovi hrozí značná škoda v dôsledku zmien alebo úprav, ktoré boli vykonané v prenajímaných nebytových priestoroch nájomcom bez súhlasu prenajímateľa;

nájomca užíva i napriek písomnej výstrahe prenajímateľa nebytové priestory alebo trpí ich užívanie takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká alebo hrozí škoda.
6.4. 	Práva odstúpiť od zmluvy sa nemožno vzdať vopred. Odstúpenie od tejto zmluvy nadobúda účinnosť okamžikom doručenia písomného odstúpenia na adresu druhej zmluvnej strane             pre doručovanie alebo dňom jeho odovzdania druhej zmluvnej strane. Za doručenie sa považuje deň, v ktorom druhá strana toto prehlásenie obdržala alebo odmietla prevzatie tohto prehlásenia alebo deň, kedy prehlásenie bolo uložené na pošte z dôvodu nezastihnutia adresáta. 
6.5. 	Pre prípad, kedy v súlade s ustanovením tejto zmluvy odstúpi od tejto zmluvy prenajímateľ, udeľuje mu nájomca priamo touto zmluvou plnú moc k tomu, aby do nebytových priestorov vstúpil a na náklady nájomcu vypratal alebo nechal vypratať veci, ktoré patria nájomcovi a aby tieto veci uskladnil alebo nechal uskladniť na náklady a nebezpečenstvo nájomcu. Toto ustanovenie platí i pre prípad, kedy nájom skončí ostatnými spôsobmi podľa bodu 6.1. a nájomca pri skončení nájmu nehnuteľnosti riadne nevyprace.


Článok VII.
Doručovanie
7.1. 	Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak za komunikáciu medzi zmluvnými stranami sa  v zmysle tejto zmluvy považuje komunikácia v slovenskom jazyku, v písomnej forme a uskutočnená osobou oprávnenou konať v mene príslušnej zmluvnej strany.
7.2. 	Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa tejto zmluvy, alebo ktoré má byť uskutočnené podľa tejto zmluvy, musí mať písomnú formu, musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene príslušnej zmluvnej strany a musí byť doručené osobne alebo zaslané doporučenou poštovou zásielkou alebo kuriérskou službou, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. 
7.3. 	Oznámenia alebo iné dokumenty zaslané kuriérskou službou alebo doručené osobne sa považujú za doručené momentom ich prevzatia, alebo vrátenia späť nedoručenej zásielky, alebo odmietnutia ich prevzatia príslušnou zmluvnou stranou. 
       	
Zmluvné strany sa dohodli, že korešpondencia sa bude doručovať na tieto adresy:
korešpondencia určená prenajímateľovi:
Obec Kanianka
             so sídlom SNP 583/1, 972 17 Kanianka

korešpondencia určená nájomcovi:
Oliver Balna
SNP 585/6, 972 17 Kanianka

	V prípade, že dôjde k zmene kontaktných údajov, je príslušná zmluvná strana povinná                 bez zbytočného odkladu oznámiť túto zmenu druhej zmluvnej strane. V prípade, že tak neurobí, je povinná znášať dôsledky porušenia tejto povinnosti.



Článok VIII. 
Osobitné ustanovenia
Účastníci zmluvy sú uzrozumení s tým, že 9.12.2009 obecné zastupiteľstvo v Kanianke              na svojom zasadnutí  prijalo uznesenie č. 317/2009, ktorým v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí podľa § 9a ods. 8 písm. e) schválilo v prospech účastníka zmluvy Olivera Balnu prenájom časti pozemku parcelné č. 43/1 a 43/2 o celkovej výmere 64 m2 v cene 1 €/rok na obdobie 25 rokov. V zmysle citovaného uznesenia obecného zastupiteľstva však medzi účastníkmi nebola uzavretá žiadna nájomná zmluva. Na prenajatých pozemkoch účastník zmluvy Oliver Balna zrealizoval prístavbu k existujúcemu objektu požiarnej zbrojnice                bez stavebného povolenia a bez vysporiadania zastavanej plochy a stavby. Podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Pavlom Jurkovičom pod č. 054/2012 zo dňa 29.03.2012 časť III. ZÁVER bod 3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY polohovou diferenciáciou je hodnota prístavby vyčíslená v sume 19.000,- € s DPH. Znalecký posudok bol vypracovaný z dôvodu, že účastník zmluvy Oliver Balna v súčasnosti nie je schopný hodnoverne preukázať skutočnú výšku vynaložených nákladov na túto prístavbu. Účastníci zmluvy sa dohodli, že pre účely vzájomného finančného vyrovnania bude na základe znaleckého posudku braná za základ suma 19.000 € s DPH. Z dôvodu zmätočnosti a netransparentnosti sa zmluvné strany dohodli na zrušení uznesenia obecného zastupiteľstva           v Kanianke č. 317/2009 bez nároku ktorejkoľvek zmluvnej strany na akúkoľvek sankciu, či uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu alebo inú ujmu.
	Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisu tejto zmluvy nadobúda obec Kanianka so sídlom SNP 583/1, 972 17 Kanianka, v zastúpení:  Ing. Ivor Husár – starosta obce, IČO : 00518239,                          DIČ: 2021160361 do svojho vlastníctva prístavbu k požiarnej zbrojnici realizovanú Oliverom Balnom označenú ako prístavba skladu hutného materiálu v celkovej sume 17.927,87 €, prístrešok pri sklade v celkovej sume 388,06 €, príjazdový chodník v celkovej sume 168,42 € a oporný múr v celkovej sume 522,85 € v celom rozsahu tak, ako je uvedené v znaleckom posudku č. 054/2012 zo dňa 29.03.2012 s názvom „Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti neevidovanej na liste vlastníctva (prístavba skladu hutného materiálu na parcele č. 43/1, 2 k.ú. Kanianka) podľa vyhlášky MS č. 492/2004 Z.z.“ vypracovaný znalcom v odbore stavebníctva Ing. Pavlom Jurkovičom, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Odplatou Oliverovi Balnovi za skutočne vynaložené náklady na vybudovanú prístavbu označenú ako prístavba skladu hutného materiálu v celkovej sume 17.927,87 €, prístrešok pri sklade v celkovej sume 388,06 €, príjazdový chodník v celkovej sume 168,42 € a oporný múr v celkovej sume 522,85 € v celom rozsahu tak, ako je uvedené vo vyššie uvedenom znaleckom posudku, a ktoré prevádza Oliver Balna do vlastníctva obce Kanianka, je úľava na nájomnom                        za uvedené prístavby na dobu 12 rokov, t.j. od 01.07.2011 do 30.06.2023 pričom Oliver Balna bude hradiť len symbolické nájomné tak ako je uvedené v čl. 4.1. písm. d) tejto zmluvy.
	Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s usporiadaním uvedeného majetku            v prospech obce Kanianka (geometrický plán, návrh na vklad do katastra nehnuteľností, znalecký posudok, a pod.) uhradí nájomca na základe faktúry vystavenej prenajímateľom najneskôr v deň jej splatnosti v sume skutočných nákladov, čo prenajímateľ vydokladuje.
	Neoddeliteľnou súčasťou tejto nájomnej zmluvy je uznesenie obecného zastupiteľstva v Kanianke č. 317/2009, znalecký posudok s názvom „Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti neevidovanej na liste vlastníctva (prístavba skladu hutného materiálu                 na parcele č. 43/1, 2 k.ú. Kanianka) podľa vyhlášky MS č. 492/2004 Z.z.“ vypracovaný znalcom v odbore stavebníctva Ing. Pavlom Jurkovičom pod číslom 054/2012.
Článok IX. 
Záverečné ustanovenia
9.1. 	Nájomca potvrdzuje, že si nebytové priestory riadne prehliadol a uznal ich v stave spôsobilom k dohodnutému užívaniu podľa tejto zmluvy.
9.2.	Nájomca podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že mu nevzniká k predmetným nebytovým priestorom predkupne právo v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
9.3. 	Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch každý s platnosťou originálu, pričom každá                      zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 
9.4.	Zmluva nadobúda platnosť schválením obecného zastupiteľstva a jej podpísaní oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce Kanianka spôsobom stanoveným v ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
9.5. 	Túto zmluvu možno meniť a doplňovať iba formou písomného, obojstranne odsúhlaseného dodatku.
9.6.		Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a ich právna spôsobilosť nie je obmedzená. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia zmluvy stanú časom právne neúčinnými, pričom to ovplyvní celkovú platnosť zmluvy, zaväzujú sa zmluvné strany nahradiť neúčinné ustanovenia tejto zmluvy inými, ktoré svojím zmyslom a obsahom budú najlepšie odpovedať pôvodnému obsahu neúčinného textu, a to bez zbytočného odkladu.
9.7. 	Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými predpismi občianskeho práva a obchodného práva.
9.8.	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zápisnica o odovzdaní a prevzatí prenajímaných nebytových priestorov nájomcom, s popisom nebytových priestorov a ich vybavenia a zariadenia a situačný plán.
9.9.	Táto zmluva bola v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválená požadovaným kvórom v obecnom zastupiteľstve v Kanianke na jeho zasadnutí dňa ......................... ako nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
9.10. 	Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní výslovne prehlasujú, že si ju pred podpisom riadne prečítali, že jej porozumeli, že s jej obsahom súhlasia a že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, podľa ich slobodnej a pravej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok pre jednu zo strán, na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.




V Kanianke,  dňa ...............................






							
….......................................................			….........................................
prenajímateľ					               nájomca

