
Zmluva o nájme nebytových priestorov 

uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

( Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov ) 

 

Prenajímateľ :                      

 

Obec Čierny Brod 

Štatutárny zástupca :      RNDr., Ing. Roland Kubík, starosta obce 

IČO:                                 00305880 

Bankové spojenie :          VÚB, a.s. Galanta 

Číslo účtu IBAN:                   SK51 0200 0000 0000 1742 0132 

Osoba oprávnená jednať o obsahu zmluvy: RNDr., Ing. Roland Kubík 

 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

Nájomca: 

Andrea Hajková 

 

(ďalej len „nájomca“) 

 

I. 

Predmet nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenecháva na užívanie nájomcovi nebytové priestory – sklad 

vedľa objektu, bytového domu so súpis. č. 472 v obci Čierny Brod. 

 

II. 

Účel nájmu 

 

1. Nájomca bude prenajaté priestory užívať ako sklad. 

2. Úžitková plocha: 17,59 m2.  

 

III. 

Výška nájomného a splatnosť úhrad 

 

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na výške nájomného za predmet nájmu uvedený 

v článku I. ods. 1 tejto zmluvy a to vo výške 56,03 Eur ročne. 
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2. Nájomca sa zaväzuje vždy do 31. januára poukázať na účet prenajímateľa ročné 

nájomné vo výške 56,03 Eur.  

 

                                                                          IV. 

Služby spojené s užívaním nájmu 

 

1. Nájomca si zabezpečuje dodávku služieb do predmetu nájmu prostredníctvom tretích 

osôb a to najmä : elektrická energia, plyn, vodné, stočné, odvoz a likvidáciu odpadu. 

 

V. 

Doba nájmu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.04.2023. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ protokolárne odovzdá predmet nájmu 

nájomcovi pri podpise zmluvy. 

3. Kľúče od predmetu nájmu prevezme nájomca pri podpise zmluvy. 

 

                                                                        VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným technickým stavom prenajímaných 

nebytových priestorov a že v takomto stave nebytové priestory od prenajímateľa 

preberá. 

2. Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 

3. Prípadné stavebné úpravy je nájomca oprávnený vykonať iba po predchádzajúcom 

súhlase prenajímateľa. 

4. Nájomca  nie je oprávnený dať predmet nájmu špecifikovaný v článku I. odsek 1 tejto 

zmluvy do podnájmu tretej osobe .  

5. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu špecifikovaný v článku I. odsek 1 tejto zmluvy 

užívať tak, aby nedošlo k žiadnym škodám alebo poškodeniu predmetu nájmu. Za škodu 

alebo poškodenie predmetu nájmu podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje obvyklé 

opotrebenie predmetu nájmu. 

6. Nájomca je povinný riadne a včas hradiť nájomné spôsobom a v lehotách uvedených 

v článku III. tejto zmluvy. 

7. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi potrebu 

opráv, ktoré nie sú drobnými opravami súvisiacimi s užívaním predmetu nájmu podľa 
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ods. 11 tohto článku zmluvy a umožniť prenajímateľovi vykonanie týchto opráv. 

V prípade, ak nájomca nesplní povinnosť uloženú mu v tomto článku, zodpovedá za 

škodu, ktorá porušením povinnosti vznikla. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že 

nájomca si bude hradiť všetky drobné opravy do výšky 300 EUR. 

8. Nájomca je povinný najneskôr do posledného dňa trvania nájomnej zmluvy, predmet 

nájmu vypratať a protokolárne odovzdať v stave v akom ho prebral s prihliadnutím 

k obvyklému opotrebeniu. 

9. V prípade, ak bude nájomca v omeškaní so splátkou nájomného viac ako 7 

kalendárnych dní, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 

VII. 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájom zaniká v prípadoch uvedených v ustanovení § 14 zákona č. 116/1990 Zb.  

2. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah ukončiť dohodou. 

3. Výpovedná lehota je trojmesačná, ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak. Začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

4. Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej  

výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že 

prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda, najmä ak by v predmete 

nájmu vykonával činnosti v rozpore s účelom nájmu, touto zmluvou, vykonával činnosti 

v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi. 

5. Prenajímateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu, najmä ak: 

a) je nájomca viac než 30 dní v omeškaní s úhradou za nájom,  

b) bolo na majetok nájomcu uvalené exekučné alebo konkurzné konanie, alebo bolo 

takéto konanie zamietnuté pre nedostatok majetku. 

c) v prípade zmeny prenajímateľa zapísaného v príslušnom katastri nehnuteľností 

6. Skončením zmluvy nezaniká povinnosť nájomcu ani prenajímateľa uhradiť finančné 

prostriedky resp. splniť povinnosti vyplývajúce z uplatnených zmluvných pokút, 

uplatnených úrokov z omeškania resp. uplatnených náhrady škody.   
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VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.  

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch 

zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané 

osobami oprávnenými konať v mene prenajímateľov a nájomcu. 

3. Písomnosti medzi stranami tejto zmluvy sa doručujú na adresy uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane je 

splnená pri doručovaní poštou, akonáhle pošta písomnosť adresátovi doručí. Účinky 

doručenia nastanú aj vtedy, ak pošta písomnosť vráti ako nedoručenú z dôvodu, že 

adresát si písomnosť nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo odmietol prevziať alebo sa na 

uvedenej adrese už nezdržuje. Za deň doručenia sa v takomto prípade považuje deň, keď 

bola písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane. 

4. Táto zmluva je vypracovaná a podpísaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná 

strana obdrží  po jednom rovnopise. 

5. S uzatvorením nájomnej zmluvy súhlasilo Obecné zastupiteľstvo Obce Čierny Brod 

svojím uznesením č. 72/OZ/23/02/2023. 

6. Zmluva je platná odo dňa jej  podpísania a nadobúda účinnosť na druhý deň po jej 

zverejnení. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na potvrdenie toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, 

ju podpisujú.  

 

V Čiernom Brode  dňa 15.03.2023 

 

 

..............................................................                     ....................................................... 

                Obec Čierny Brod                   Andrea Hajková  

zast. starostom RNDr., Ing. Roland Kubík                         nájomca 

                   prenajímateľ                                                                        

 

Prílohy : 

- protokol o odovzdaní predmetu nájmu – príloha č. 1 

- súhlas obecného zastupiteľstva – príloha č. 2 


