
NÁJOM NÁ ZMLUVA 
č. 39/2020/RSM 

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových priestorov vznení 
neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov, 

medzi zmluvnými stranami: 

Prenajímateľ: Názov: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 
ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 

Nájomca: 

Sídlo: 
Zastúpené: 

IČO: 
DIČ: 
Registrácia: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Ing. Jánom Balušíkom, predsedom predstavenstva 
Ing. Jaroslavom Lagiňom, členom predstavenstva 
36 672 076 
2 022 237 547 
OR OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/R 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK21 0200 0000 0000 021 O 4372 

!ďalej ako „prenajímaterl 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpené: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 
!ďalej ako „nájomca''/

a 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom 
Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
00 317 209 
2 021 339 276 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
KOMASK2X 

!prenajímateľ a nájomca ďalej spolu ako „zmluvné strany''/

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území: Dubnica nad Váhom, obec: Dubnica nad Váhom, okres: Ilava, evidovaný na LV č. 611,
a to:

• NEBYTOVÝ PRIESTOR o výmere 50 m2
, nachádzajúci sa v prevádzkovej budove so

súpisným číslom: 1673, postavenej na pozemku s parcelným číslom: C - KN 2071/4,
o výmere 237 m2

, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby: Budova
obchodu a služieb, popis stavby: prevádzková budova.

(ďalej len ako „predmet nájmu'') 

Článok II. 
Predmet zmluvy aúčel nájmu 

1. Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi predmet nájmu - nebytový priestor
identifikovaný v bode 1. v článku 1. tejto zmluvy, s príslušenstvom (WC, odd. miestnosť, voda,
elektrika), nachádzajúci sa na ulici Palárikova, v Dubnici nad Váhom (sídlo Prevádzky vodovodov
v Dubnici nad Váhom) na dočasné užívanie za odplatu, dojednanú medzi zmluvnými stranami v čl.
III. tejto zmluvy.

2. Predmet nájmu je nájomca oprávnený užívať výlučne na účel zriadenia volebnej miestnosti pre
volebný okrsok č. 2, v rámci „Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky", konaných dňa 29.
februára 2020, v meste Dubnica nad Váhom.

Článok III. 
Výška, splatnosť aspôsob úhrady nájomného 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za užívanie predmetu nájmu počas konania volieb, a to 
dňa 29.02.2020 je vo výške 100,00 eur vrátane DPH (slovom: jednosto eur) základ pre DPH: 83,33
eur, 20% DPH: 16,67 eur.

2. V cene nájmu sú zahrnuté aj náklady na energie spotrebované v súvislosti s užívaním predmetu
nájmu a zabezpečenie obsluhy.
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