
ZtTIlu.-v-a. c _71/2 OO:L
o prenájme

prenajímate!: Mestská cast Košice-Sever
Festivalové nám.c.2, Košice
zastúpený: JUDr.Andreja Takácová,starostka
bankové spojenie: PKB a.s.,Košice
c.ú.: 0569529005/5600
ICO : 690 929
/aalej len "prenajímate!"/

Nájomca: Jozef Doboš - DOBCAR
Havlíckova 27, Košice
bankové spojenie:
c.ú. :
ICO : 10 690 051
DIC :
/aalej len "nájomca"/

zmluvu pod!a § 663

I

uzavreli túto Obc. zákonníka

cl.I
predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prenájom pozemku parc.c.1872 o výmere
3 259 m2, k.ú.Košice-Cerme! /areál miniaturgolfového ihriska
na Hornom Bankove/ a prevádzka bufetu.

Ide o oplotený pozemok, na ktorom sa prevádzkuje a spravuje
miniaturgolfového ihrisko a objekt bufetu ktorý sa nachádza
v objekte.

cl.II
Úcel nájmu

1. Nájomca bude predmet zmluvy uvedený v cI. I
na prevádzku a správu miniaturgolfového
poskytovanie obcerstvovacích služieb.

užívat.
ihriska a

2. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súcasným technickým
stavom predmetu zmluvy a že v takom stave ho od
prenajímate!a preberá.
O prevzatí objektu bude spísaný protokol, ktorý bude
neoddelite!nou súcat.outejto zmluvy.

cI. III
Doba nájmu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú od 1.12.2001.
Prevádzková doba je od 1.4. do 30.9. bežného roka.

2. Zmluvný vzt.ahmaže zaniknút.dohodou alebo výpovedou.Výpovedná
lehota je 6 mesacná a zacne plynút. od prvého dna
nasledujúceho mesiaca po dorucení výpovede.
Davodom na okamžité skoncenie zmluvy zo strany prenajímate!a
je opakované hrubé porušovanie zmluvných podmienok
zo strany nájomcu a nedodržanie podmienok dohodnutých v cl.IV.



prenajaté
rocne

do 31.12.2001 bolo

I
I

I

I
I

cI. IV.

Výška nájomného

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za
nehnute1nosti uvedené v cI. I vo výške 45 OOO,-Sk
/štyridsatpattisíc slovenských korún /.

2. Nájomné je splatné k 15.5. a 15.9. vo výške 22 500,-Sk
do pokladne prenajímate1a.

Nájomné za obdobie od 1.12.2001
zaplatené predchádzajúcim nájomcom.

3. V prípade, že nájomca neuhradí nájomné. v dohodnutej lehote
je povinný uhradit z nezaplatenej ciastky poplatok z
omeškania vo výške 0,0 5% za každý den omeškania.

4. Náklady spojené s užívaním nehnute1nosti /vodné,
zrážková voda,el.energia,odvoz smetia,cistenie chodníka,/
sa nájomca zavazuje uhradzovat sám na vlastné náklady.
Prenajímate1 bude nájomcovi zálohovite štvrtrocne fakturovat
náklady s priloženou kópiou faktúr. Nájomca sa zavazuje
uhrádzat tieto faktúry v dohodnutom termíne.
Prenajímate1 sa zavazuje po vyúctovaní skutocných nákladov
rozdiel vrátit na úcet nájomcu, resp. v prípade nedoplatkov
sa nájomca zavazuje tieto uhradit.

Nájomca sa zavazuje predložit správu o vykonaní revízie
elektrického zariadenia v termíne do jedného mesiaca po
podpísaní zmluvy.

5. Nájomca sa ~avazuje zaplatit financnú kauciu vo výške
3 750,-Sk pri podpise zluvy do pokladne prenajímate1a,
ktorá bude vyúctovaná pri ukoncení nájmu.

cl.V
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímate1 sa zavazuje:
a/ odovzdat objekt v stave spasobilom na riadne

užívanie a na prenajatý úcel
b/ súhlasí s drobnými úpravami interiéru prenajatých

priestorov na náklady nájomcu

2. Prenajímate1 je oprávnený vstupovat do prenajatých
priestorov za úcelom vykonania kontroly, ci ich nájomca
využíva riadnym spasobom a za úcelom vykonávania úkonov
súvisiacich so správou majetku.

3. Nájomca sa zavazuje:
a/ oznámit prenajímate10vi každú zmenu svojej právnej

subjektivity ako i iné skutocnosti, ktoré by mohli
ovplYvnit nájom

b/ uhrádzat nájomné pod1a cl.IV.
c/ užívat prenajaté priestory na prenajatý úcel. Akék01vek

stavebné úpravy a iné investicné zásahy maže nájomca
vykonat iba po písomnom súhlase vlastníka t.j. mesta
Košice a na vlastné náklady



dl neprenechat prenajaté priestory do podnájmu inej
osobe

el znášat všetky škody v prenajatých priestoroch spasobené
nájomcom

fl po uplynutí nájmu vrátit predmet zmluvy v stave s
prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie

údržbu chodníka pozdfž objektu za oplotením
odvoz pevného komunálneho odpadu

gl dodržiavat
bezpecnosti
poriadku

hl zabezpecit
il zabezpecit

platné predpisy o
pri práci a CO a

požiarnej ochrane a
dodržiavanie verejného

cl.VI
záverecné ustanovenia

1. Zmeny a dodatky k tejto zmluve mažu byt upravené iba
písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán a budú
tvorit neoddeliteXnú súcast tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom podpísania.

3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po 2 obdrží
každá zmluvná strana.

v Košiciach, dna ~O·1{. ko f v Košiciach, dna

Nájomca:

nák~ ~~~a Požicovna áut
Hav!fckova 27

040 01 KOSICE



D o dat o k c . 1 /2007

k Zmluve c. 71/2001 o prenájme zo dna 30.11.2001

Prenajímatel': Mestská cast Košice-Sever
Festivalové nám. c. 2, Košice
Zastúpený: JUDr.Andreja Takácová, starostka
bankové spojenie: Dexia a.s. Košice
c.ú.: 0569524001/5600
ICO: 690 929

/d'alej len "prenajímatel'''/

Nájomca: Jozef Doboš - DOBCAR

Košice, Havlíckova 27
Bankové spojenie: CS OB Košice
C.ú.: 4002221809/7500
ICO : 10 690 051
DIC: 1023568073

/d'alej len "nájomca"/

uzavreli tento dodatok k Zmluve C. 71/2001 zo dna 30.11.2001, ktorým sa mení:

ci. III. Doba nájmu
bod 1
Zmluva sauzatvára na dobu neurcitú od 1.12.2001.

Prevádzková dobaje od 1.4. do 30.9. bežného roka.
V prípade priaznivých povetemostných podmienok može prevádzka zacat' skor resp. ukoncit'
sa neskoL

Ostatné ustanoveni a zmluvy ostávajú nadalej v platnosti.

Dodatok C. 1/2007 nadobúda úcinnost' od 1.4.2007 a tvorí neoddelitel'nú súcast' Zmluvy
C. 71/2001 zo dna 30.11.2001.

V Košiciach, dna j 7 .). !-t.9 t V Košiciach, dna

---Prenajímatel':

~

Nájomca:

~/

PODCADnákup. preda) ~\8 požicovna áut
Havlíckova 27

040 01 KOŠICF



D o dat o k c . 2 /2008

k Zmluve c. 71/2001 o prenájme zo dna 30.11.2001

Prenajímatel': Mestská cast' Košice-Sever
Festivalové nám. c. 2, Košice
Zastúpený: JUDr.Andreja Takácová, starostka
bankové spojenie: Dexia a.s. Košice
c.ú.: 0569524001/5600
ICO: 690929

/d'alej len "prenajímatcl'''/

Nájomca: Jozcf Doboš - DOB CAR

Košice, Havlíckova 27
Bankové spojenie: CSOB Košice
C.ú.: 4002221809/7500
ICO: 10690051
DIC: 1023568073

/d'alej len "nájomca"/

uzavreli tento dodatok k Zmluve C. 71/2001 zo dna 30.11.2001, ktorým sa mení:

cI. IV. Výška nájmu
bod 1

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za prenajaté nehnutel'nosti uvedené v cI. I vo výš ke
50 OOO,-Sk rocne /pat'desiattisíc slovenských korún/.

bod 2

Nájomnéje splatné k 15.5. a 15.9. vo výške 25 OOO,-Sk
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nada1ej v platnosti.

Dodatok C. 1/2007 nadobúda úcinnost' od 1.1.2008 a tvorí neoddelitel'nú súcast' Zmluvy
C. 71/2001 zo dna 30.11.2001.

Nájomca:

t)BeADnákup. predaj ~\.
a požicovna áut

Havlíckova 27
040 01 KOŠICE

,~.

V Košiciach, dna



Do dat o k c . 3 12010

k Zmluve c. 71/2001 o prenájme zo dna 30.11.2001

Prenajímatel': Mestská cast Košice-Sever
Festivalové nám. c. 2, Košice
Zastúpený: JUDr.Andreja Takácová, starostka
bankové spojenie: Dexia a.s. Košice
c.ú.: 0569524001/5600
ICO: 690 929

Id'alej len "prenajímatel"'1

Nájomca: Jozef Doboš - DOBCAR

Košice, Havlíckova 27
Bankové spojenie: CSOB Košice
C.ú.: 4002221809/7500
ICO: 10690051
DIC: 1023568073

Id'alej len "nájomca"l

uzavreli tento dodatok k Zmluve c. 71/2001 zo dna 30.11.2001, ktorým sa mení:

cI. IV. Výška nájmu
bod 1

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za prenajaté nehnutel'nosti uvedené v ci. I
vo výš ke 1 660,-€ rocne 150 009,-Sk I.

bod 2

Nájomnéje splatné k 15.5. a 15.9. vo výške 830,-€ 125 004,50Sk/

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nadalej v platnosti.

Tento dodatok nadobúda úcinnost' od 1.2.2010 a tvorí neoddelitel'nú súcast'

Zmluvy c. 7112001 zo dna 30.11.2001.

I·

V Košiciach, dna 1.2.2010

Prenaj ímatel':

V Košiciach, dna

Nájomca:
-)~

Pf;fi/s
/DQ~~~~

a požicovna áut
Havlíckova 27

040 01 KOŠICE


