
Čl. V.

Splatnosť nájomného a spôsob úhrady nájomného

5.1 Prenajímateľ je povinný vystavovať faktúry vrátane dodacieho listu za každý kalendárny
mesiac do 5 dní po skončení kalendárneho mesiaca:

5.2 Doba splatnosti faktúry je 30 dní odjej vystavenia.
5.3 Nájomca je povinný uhradiť celkovú výšku nájomného stanoveného v zmysle Čl. IV.,

bod 4.1bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet
prenajímateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VI.

Skončenie nájmu

6.1 Nájomný vzťah medzi zmluvnými stranami dojednaný na určitý čas v zmysle Čl. III., bod
3.1 tejto zmluvy sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.

6.2 Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím času len
z dôvodov taxatívne uvedených v § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 116/1990 Zb. (o nájme
a podnájme nebytových priestorov) v znení neskorších predpisov, pričom výpovedná
lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

6.3 Prenajímateľ je tiež oprávnený vypovedať túto zmluvu v zmysle § II zákona č. 116/1990
Zb. (o nájme a podnájme nebytových priestorov) v znení neskorších predpisov.

6.4 Nájomný vzťah je možné ukončiť kedykoľvek na základe písomnej dohody obidvoch
zmluvných strán.

Čl. VII.

Ostatné dojednania

7.1 Prenajímateľ je povinný odovzdať nebytové priestory špecifikované v Čl. L, bod 1.1 tejto
zmluvy nájomcovi v stave spôsobilom na užívanie na dohodnutý účel a v takomto stave
ich na svoje náklady udržiavať.

7.2 Prenajímateľ si vyhradzuje právo kontroly nebytových priestorov definovaných v Čl. L,
bod 1.1 tejto zmluvy.

7.3 Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi užívať nebytové priestory špecifikované
v Čl. L, bod 1.1 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých touto zmluvou a zabezpečiť
nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom.

7.4 Nájomca podpísaním tejto zmluvy prehlasuje, že preberá nebytové priestory uvedené
v Čl. L, bod 1.1 tejto zmluvy do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.

7.5 Nájomca je povinný nebytové priestory uvedené v Čl. L, bod 1.1 tejto zmluvy chrániť
pred poškodením, zničením alebo zneužitím.

7.6 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu
nevyhnutných opráv na prenajatej nehnuteľnosti, ktoré sú nad rámec bežnej údržby
a tieto, alebo aj iné nevyhnutné opravy mu umožniť.

7.7 Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu - nebytové priestory definované
v Čl. L,. bod 1.1 tejto zmluvy ani ich časť do nájmu, podnájmu alebo do výpožičky
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