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,-- ----.-.časti parciel je nájomca povinný upraviť do pôvodného stavu. Za každý ďalší deň
užívania priestorov alebo parciel po skončení nájmu zaplatí nájomca prenajímateľom
nájomné vo výške uvedenej v tejto zmluve.
VIl.4. Nájomca nesmie dať prenajaté priestory, parcely a hnuteľný majetok do podnájmu.
VII.5. Prenajímatelia môžu dať časť prenajímaných nehnuteľností
subjektu po vzájomnej písomnej dohode.

do podnájmu inému

VII.6. Pri odstúpení od zmluvy zo zákonných dôvodov zaniká táto zmluva doručením
odstúpenia.
VIl.7. Vo všetkých prípadoch skončenia nájmu podľa tejto zmluvy alebo podľa zákona dáva
nájomca prenajímateľom súhlas, aby prenajaté priestory a parcely sám vypratal na
náklady nájomcu v prípade, že tak nájomca neurobí sám ku dňu skončenia nájmu.
VII.8. Vo vzťahoch neupravených touto zmluvou sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatnými predpismi v platnom zneni.
VIl.9. Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami, návrhy ktorých sú oprávnené
podávať obe zmluvné strany.
VIU O.Pre uzavretie tejto zmluvy je potrebná dohoda o všetkých jej ustanoveniach.
Vľl.l l.Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú určené pre prenajímateľov a 2
pre nájomcu.
VII. 12.Kontaktné osoby nájomcu: Viktor Beránek
tel.: +421 5244223 14, mobil: +421 903 181 051, www.chatapodrysmi.sk
VIl.13.Prenajímatelia podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že na predmete nájmu neviaznu
žiadne ťarchy, vecné bremená, práva, alebo uplatnené nároky tretích osôb, ktoré by
mohli byť prekážkou k uzatvoreniu zmluvy.
VII.l4.Zmluvné strany zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s Jej
obsahom túto dobrovoľne a bez nátlaku podpísali.
VIl.15 .Prílohou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Pôdorysy prenajatých nebytových priestorov
Príloha č. 2: List vlastníctva, na ktorom sú zapísané prenajaté nehnuteľnosti
Príloha č. 3: Výpis z obchodného alebo živnostenského registra podnájomcu
Príloha č. 4: Inventámy zoznam prenajatého hnuteľného majetku.
Príloha č. 5: Vzory platných členských preukazov členov KST, SHS JAMES, äTK,
ČHS a NFI s uvedením doby platnosti.
Nájomca:
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Prenajímateľ A:

