neznečisťoval spoločné priestory, nepoškodzoval
starostlivosťou riadneho hospodára.

Predmet nájmu a dbal o jeho udržiavanie so

8. Nájomca je povinný udržiavať na svoje náklady priestory tvoriace Predmet nájmu v čistom a
užívatel'nom stave a uskutočňovať
na svoje náklady ich bežnú údržbu a drobné opravy (pojem
"drobné opravy" je upravený v nariadení vlády č. 87/1995 Z. Z., napr. výmena žiarovky, oprava
vodovodného tesnenia, upchaný odtok a pod.).Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu
oznámiť potrebu opráv, ktoré má urobiť prenajímatel' a umožniť vykonanie týchto opráv, inak
nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
9. Nájomca berie na vedomie, že v prípade vzniku havárie v objekte, prenajímatel' použije kľúč od
kancelárie zapečatený a odovzdaný pri podpise zmluvy od nájomcu výslovne na tento účel, t.j. na
prístup do nebytového priestoru a k spoločným zariadeniam v prenajatej kancelárii.
10. Pri skončení nájmu je Nájomca povinný ku dňu skončenia nájmu Predmet nájmu vrátiť v stave,
v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
ll.

Prenajímatel' sa zaväzuje udržiavať Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie
počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

12. Prenajímatel' je povinný oznámiť Nájomcovi údaje o jemu známych vecných bremenách alebo
iných obmedzeniach zaťažujúcich Predmet nájmu.
13. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu Predmetu nájmu a zaväzuje sa
vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, prípadne inej havárie v súlade
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok VII.
Súčinnosť zmluvných strán
l.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pn plnení
záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s ciel'om naplnenia účelu tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách,
obsiahnutých v tejto Zmluve a informáciách, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto
Zmluvou v rozsahu v akom nepodliehajú zverejneniu, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou
zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo
iného.
Článok VIII.
Vyhlásenia zmluvných strán

l.

Prenajímatel' vyhlasuje a zodpovedá, že práva a povinnosti mu stanovené touto Zmluvou nie sú v
rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je Prenajímatel' viazaný, či už zmluvným, vyplývajúcim
zo zákona alebo iným, že na Predmete nájmu neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné
práva ani iné právne povinnosti, a že Zmluvaje náležite uzavretá.

2.

Prenajímatel' vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnych skrytých vád na Predmete nájmu a Nájomca
vyhlasuje, že bol oboznámený so stavom Predmetu nájmu aje s ním uzrozumený.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokol'vek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo
naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené
im touto Zmluvou.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce
z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.
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