
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
zasadačky Podtatranského múzea v Poprade 

uzatvorená podľa § 720 Občianskeho zákonníka a § 3 zákona č. 116/1990 Zb. 

Článok I 
Zmluvné strany 

Prenajímateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

Zastúpený: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
IČO: 37781171 
DIČ: 2021453390 
IČ DPH: Nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s., Poprad 
Číslo účtu: 8523250101/5600 
Tel/fax: 052/772 19 24 

Nájomca: Základná organizácia EXOTY - POPRAD 
nezisková organizácia 

Zastúpený: lng. Ján Gradzilla, predseda ZO Exoty - Poprad 
Adresa pre kontakt: Železničná 17, 059 21 Svit 
Telefón: 0905 224 344 

v 

Článok 11 
Predmet a účel nájmu 

1. Predmetom nájmu je krátkodobý nájom nebytových priestorov za účelom usporiadania 
výstavy exotického vtáctva. 

2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého užívania nebytový priestor so 
samostatným vchodom, pozostávajúci z miestnosti z miestnosti č. 1,2, nachádzajúcich 
sa na poschodí prístavby objektu Podtatranského múzea v Poprade. Príslušenstvom 
nebytového priestoru, ktoré bude v dobe nájmu výlučne užívať nájomca, je WC pre mužov 
a ženy s umyvárňou, nachádzajúce sa na tom istom poschodí. 

3. Celková výmera podlahovej plochy nebytových priestorov a príslušenstva je 178,56 m2, 
z toho podlahová plocha: 
a) miestnosti č. 1: zasadačka - 106,42 m2 

b) miestnosť č. 2: foyer - 55,64 m2 

c) WC + umyváreň - 16,50 m2 

Celý priestor je vykurovaný. Prístup do priestorov je cez hlavnú bránu do dvora 
a železnými schodmi z dvora na poschodie. 

Článok 111 
Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu od 14. 10. ,15. 10. 2011 od 9.00 - 17.00 hodiny a 16. 10. 2011 od 
9 . 0 0 - 15.00 hodiny. 



Článok IV 
Nájomné a úhrada za služby 

1. Dňom vzniku nájmu je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné a úhradu za 
služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom nebytových priestorov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 120,00 eur (slovom stodvadsať eur) za 
celú dobu nájmu. 

3. Prenajímateľ zaplatí dohodnuté nájomné do pokladne Podtatranského múzea v Poprade 
v najneskôr v deň vzniku nájmu. V prípade nezaplatenia nájmu, nebude nebytový priestor 
uvedený v čl. II daný do užívania. 

Článok V 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi nebytový priestor v stave spôsobilom na 
riadne užívanie. Zabezpečí vypratanie nábytku zo zasadačky. 

2. Prenajímateľ zabezpečí temperovanie miestnosti po dobu nájmu na cca 15 °C, zabezpečí 
ochranu priestorov mimo výstavného času, zabudovaným elektronickým zabezpečovacím 
systémom. 

Článok VI 
Práva a povinnosti nájomcu 

1. Nájomca je povinný užívať nebytový priestor len na účel dohodnutý touto zmluvou a len 
pre svoje potreby. Popri nájomcovi sú oprávnení nebytový priestor a príslušenstvo užívať aj 
osoby zainteresované na organizovaní a riadení výstavnej akcie i ostatní návštevníci 
výstavy. 

2. Nájomca je povinný užívať nebytový priestor riadne a zabezpečiť, aby výstavnou 
činnosťou , na ktorú si nebytový priestor prenajal, nebol rušený pokoj a poriadok v múzeu. 
Všetky závady a nedostatky tykajúce sa nájmu nebytových priestorov je nájomca povinný 
okamžite hlásiť prenajímateľovi. 

3. Nájomca je povinný uhradiť hmotnú či inú škodu spôsobenú zavineným konaním nájomcu, 
či ďalších osôb zdržujúcich sa v prenajatom priestore so súhlasom nájomcu 

4. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť upratovanie prenajatého priestoru, pri 
mimoriadnom znečistení, dodržiavať predpisy o bezpečnosti, protipožiarne predpisy a 
zákon o fajčiaroch. 

5. Nájomca je povinný po ukončení výstavnej doby skontrolovať uzatvorenie okien, 
uzatvorenie vody na WC, zhasnutie svetiel, zakódovať a uzamknúť prenajaté nebytové 
priestory. Po skončení nájmu odovzdať prenajaté priestory v pôvodnom stave. 

6. Nájomca je povinný pre pevný odpad použiť kontajner prenajímateľa umiestnený vedľa 
vstupnej brány do dvora múzea. 



Záverečné ustanovenia 

1. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené niečo iné, riadia sa vzťahy účastníkov 
Občianskym zákonníkom. 

2. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami, podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Táto nájomná zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom obdrží každá 
zmluvná strana. 

Poprad 12. 10. 2011 
P0B7ATRÄ V rv;ľv&>E 

prenajímateľ nájomca 


