Nájomná

zmluva

č. CPTN-ON-2014/002500
uzatvorená v zmysle § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:
Článok I.
Zmluvné strany

1. Mesto Prievidza
v zastúpení JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta
IČO : 318 442
DIČ : 2021162814
Bankové spojenie : V U B Prievidza
č. ú. : 16626-382/0200
(ďalej len „prenajímateľ")
a
2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Centrum podpory
So sídlom: Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
IČO: 00 151 866
DIČ: SK 2020571520
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000180023/8180
V zastúpení: pplk. Mgr. Roman Jurík - riaditeľ Centra podpory Trenčín
(plnomocenstvo M V SR č. č.p.:KM-OPS-l-088/2014 zo dňa 18.06.2014)
(ďalej len „nájomca")

Prenajímateľ s nájomcom uzatvárajú nájomnú zmluvu za nasledovných podmienok:

Článok II.
Predmet zmluvy

Prenajímateľ je vlastníkom objektu strelnice postavenej na pozemku v katastrálnom území
Nováky, pozemok K N - C pare. č. 2860, L V č. 5442 vo vlastníctve Hornonitrianskych baní
Prievidza, a.s., ktorý užíva na základe zmluvy číslo 6/09/NZ/2.1.1.

Článok III.
Účel zmluvy
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu strelnicu za účelom vykonávania
streleckého výcviku a previerok príslušníkov OR PZ Prievidza a OR PZ Partizánske. Strelnica
sa prenajíma na základe Plánu služobného výcviku príslušníkov OR PZ Prievidza a OR PZ
Partizánske. Plán služobného výcviku doručí nájomca najneskôr do 15. januára príslušného
roka a nesmie obsahovo prekročiť 10 dní v jednom mesiaci, pričom za jeden deň sa považuje
čas od 07.00 hod. do 18.00 hod. na strelnici. V prípade prekročenia nájmu viac ako 10 dní
sa bude postupovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Článok IV.
Podmienky užívania predmetu zmluvy
1. Nájomca sa zaväzuje:
užívať priestory strelnice v súlade s touto zmluvou a so spracovanými smernicami
pre činnosť na strelnici
dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice vydaný prenajímateľom
dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a iné všeobecné záväzné predpisy
nájomca nie je oprávnený prenechať priestory strelnice, alebo jej časť do užívania
tretej súčasti
2. Prenajímateľ sa zaväzuje:
zabezpečiť užívateľovi možnosť užívania strelnice podľa dohodnutého
harmonogramu
- zabezpečenie otvorenie, sprístupnenie a uzatvorenie strelnice a dozor nad
dodržiavaním bezpečnostných predpisov a poriadku na strelnici
odovzdať strelnicu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ju
na svoje náklady udržiavať
- v rámci dohodnutej cenovej kalkulácie poskytovať terče, podstavce a rámy na
terče, drevený materiál na prichytenie terčov, pneumatiky a ostatné zriadenia
strelnice.
Článok V .
Cena a platobné podmienky
1. Dohodnutá suma za užívanie strelnice na základe Plánu služobného výcviku
príslušníkov OR PZ Prievidza a OR PZ Partizánske od 01.01.2015 do 31.12.2015 je
vo výške 800 €.
2. Prenajímateľ vystaví jednorázovo faktúru za užívanie strelnice za kalendárny rok 2015
najneskôr do 08.12.2015 so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry užívateľovi.

Článok VI.
Platnosť zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015.

3. Zmluvu je možné ukončiť:
a) Dohodou oboch strán bez udania dôvodu
b) Výpoveďou ktorejkoľvek zo strán bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je
1 mesiac, a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.

Článok VIL
Záverečné ustanovenia
1. Obsah tejto zmluvy možno meniť len písomne so súhlasom oboch strán. Obidve strany
sa zaväzujú dodržiavať podmienky uvedené v tejto dohode.
2. Na vzťahy neupravené v tejto zmluve sa primerane používajú ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
3. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
pričom dve vyhotovenia obdrží prenajímateľ a dve vyhotovenia nájomca.
4. Obidve strany prehlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená na základe ich slobodnej
vôle, vážne, zrozumiteľným a určitým prejavom, bez omylu, a to ani nie v tiesni, a ani
nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.
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