
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 726/01483/2013 

uzatvorená podľa zákona Č. 11 6/1 990 Zb. o nájm e a podnájme nebY10vých priestorov v znení 
neskorších predpisov medzi 

pre naj ímatel'om : 

a 

nájomcom: 

MESTO ZLA TÉ MORAVCE 
Ul. 1. mája Č. 2, 95301 Zlaté Moravce 
Zastúpené : Ing. Petrom Lednárom, CSc. - pr imátoro m mesta 
IČO JOg 676 
DIČ 2021058787 
Bankové spojen ie VUB, pobočka Nitra, expoz itúra Zlaté Moravce 
Čí s l o účtu : 33422162/0200 

(ďalej len .. prenajímater·· , . prís lušnom gramatickom tvare) 

MUDr. Lucia Klimeková, 

(ďalej len "nájomca" v príslušnom gramatickom tva re) 

Touto zmluvou sa upravujú vzájomné práva il povinnosti zmluvných strán medzi Mestom 
Zlaté Moravce ako prenajímateľom a nájomcom z dôvodu odťíatia sprá vy mestského majetku. 
t.j. aj predmetu nájmu podľa tejto zmluvy. z mestského podniku Službyt na Mesto Zlaté 
Moravce. v dôsledku čoho Mesto Zlaté Moravce uzatvára tú to zmlu vu pri zachovaní všetkých 
podstatnýcll nálež itostí pôvodnej Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi týmto nájomcom 
a mestským podnikom SI užby1 (naj mä čo sa tj'ka doby trvania nájmu a v)'š ky nájomného), 
pričom pôvodný záväzkov)' vzťah založen ý Nájomnou zmluvou na predmet nájmu medzi 
mestským podn ikom Službyt a nájomcom sa v celom rozsa hu nahrádza novým záväzkovým 
vzťahom medzi Mestom Zlaté Moravce a nájomcom upmVen)'1ll touto zmluvou . 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon Č. 138/1 991 Zb, o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. sa dohod li L1a uzavretí tejto Zmluvy o nájme nebytového priestoru 
Č. 726/01483 /2013, podl'a ustanoven ia si 3 zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podl'a ustanovenia § 663 a nasl. zákona 
Č. 40/1964 Zb. Občiansk) zákonnik v znení neskorš ich predp isov (ďa l ej tiež ,.zmluva") za 
nasledovných podmienok: 

Čl. I. 
Predmet a účel nájmu 

1. Prenajíma teľ je v),lučn)'m vlastníko m nebytových priestorov . ktoré sa n3chádzajll 
na podzemnom podlaží stav by súpis né č í slo 3027 (bytový dom) . nachádzajúcej sa na 
Ul. Tekovská v Zlatýc h tvloravciach, postavenej na pozemku - parcele KN reg istra .,C·, 
Č. parcely 3460/71 (dru h pozemk u: zastavane p lochy a nádvoria). zapísanej v katastri 
nehnutel'ností - správa katastra Zlaté Moravce. okres Zlaté Moravce. k.ú. Zlaté Moravce na 
LV Č. 5091 . 



2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovený'ch touto zmluvou neby
tové priestory nachádzajúce sa v nehnuternosti (stavbe) uvedenej v bode l. tohto článku, a to: 

>- ne bytový pries tor - garážové státi e č. 5 

3. Náj omca si predmet nájmu prenajima za účelom parkovania motorové ho vozidla. 

4. Nájomca má právo užívať spoločné priesto ry stavby uvedenej v odseku l tohto č l ánku 

v rozsahu nevyhnutnom na riadny chod predmetu nájmu. 

čl.n . 
Doba nájmu a skončenie Illíjmu 

l. Nájomná zmluva sa uzat vára na dobu neurčitú , a to od 01.01.2013 

2. "\liljom nebytových pri estorov tvo ri acich predmet nájmu končí: 
aj píso mnou výpoveďou nájomcu a le bo prenaj ímateľa bez udania dôvodu, pričom pre 

takýto prípad ukončenia zm luvy si zmluvné strany dohodli 3 mesačnú výpovednú 
lehotu, ktorú zač ína plynúť od l. di'la mesiaca nas led ujúceho po mesiac i, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zm luvnej strane, 

b) písomnou dohodou zm luvný'ch strán ku di'lu uvedenému v do hode o skončení nájmu 
alebo 

cl uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede ktorejkol'vek zo zmluv
ných strán v sú lade s ustanovením §9 ods. 2 alebo J zák . Č. \\61\990 Zb. o nájme 
a podnájme neby tovýc h priestorov v znení neskorších predpi so v. 

3. Výpovedná lehota podl'a ods. 2 písm. c) tohto článku je jeden mesiac a zacll1a 
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kto rom bo la výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. Do konca výpoved nej doby je nájomca poviJmý p l atiť nájomné a platby za 
s lužby spojené s nájmom . 

4. V prípade uk ončeni a naJnlU je nájomca povi llný vrátiť nebytové priestory v stave 
vakom ich prevzal, s prih liadnutím na obvyk lé opo trebenie, s prípadnými stavebnými 
úpravami vykonanými s písomným súhlasom prenajímateľa. ~ájomca je povinný odovzdať 
prenajímatel'ovi nebytové priestory najneskôr prv)' pracovný dell po uplynutí výpovednej 
lehoty, resp. po skončení nájmu. O odovzdaní nebytových pri esto rov sa spíše protokol, 
ktorého jedno vyhotovenie dos tane nájomca a po potvrdení o prevza tí nebytových priestorov 
prenajímateľom dňom podpísania a prev7.atia protokolu, nájomca prestáva zodpovedať 

za nebytové priestory a prípadnú yznikmili"l škodu nd nebytových priestoroch. 

ČI. IU. 
Nájomné" jeho úhrad a 

1. Ročné nájomné za predmet nújmu je stanovené do hodou zm luvných strán spolu 
vo výške 199,20 EU R 

2. Nájomca sa zaväzuje plat iť nájo mné mesačne vo výške 16,60 € na účet prenaj ímatel'a 
Č. 33422162 /0200 variabilný symbol alebo v hotovosti do pokladnice mestského 
úradu, a to vždy do 15. dň3 prislušného k~lendárneho mes i3ca . 

:2 



ájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa. 

3. Ak nájomca neuhradí nájomné podľa odseku l a 2 tohto článku v stanovenej výške 
a včas, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 3 nariadenia 
Vlády SR Č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 
zákonníka v platnom znenÍ. 

4. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli , že výška nájomného uvedená v ods. 1. bude 
každoročne upravovaná podľa ročnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok 
meranej indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR, najskôr však 
od 1.1.2014. Pri určení nájomného na ďalší rok trvania nájmu sa bude vychádzať 

z nájomného za predchádzajúci rok. Výšku mesačného nájomného oznámi prenajímateľ 
nájomcovi bezodkladne po potvrdení ročnej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok 
Štatistickým úradom SR. 

Čl. IV. 
Podnájom 

l. ájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu 
alebo výpožičky ďalším (tretím) osobám a nesmie predmet nájmu ani žiadnym iným 
spôsobom zaťažiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

Čl. V. 
Ďalš ie práva a povinnosti 

l. Prenajímateľ je povirU1ý zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv 
spojených s nájmom predmetu nájmu, najmä zabezpečiť riadne poskytovanie služieb 
spojených s nájmom a odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom najeho riadne užívanie. 

2. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa so stavom predmetu nájmu 
oboznámil a tento preberá bez výhrad a v stave zodpovedajúcom dohodnutému účelu nájmu. 
O fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku dňu účinnosti tejto zmluvy vyhotovia 
zmluvné strany písomný protokol. 

3. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý 
v tejto zmluve, v súlade s prevádzkovým režimom, udržiavať ho v stave, ktorý zodpovedá 
povahe a účelu nájmu a po skončení nájmu ho vrátiť v stave vakom ho prevzal, 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. ájomca nie je povinný dať predmet nájmu do 
pôvodného stavu, ak boli stavebné úpravy vykonané s predchádzajúcim písomným súhlasom 
prenajímateľa. 

4. Opravy spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu je povinný vykonať 

nájomca na svoje náklady. Stavebné. úpravy je nájomca oprávnený na predmete nájmu 
vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a výlučne na svoje 
náklady. ájomca je oprávnený realizovať úpravu nebytového priestoru vrátane interiérových 
úprav, ako aj napríklad inštaláciu akéhokoľvek bezpečnostného zariadenia v nebytovom 
priestore len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na vlastné náklady 
a v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Akékoľvek povolené úpravy 
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nebytového priestoru sa stávajú vlastníctvom prenajímateľa a nezakladajú nájomcovi žiadny 
nárok na náhradu nákladov vyplývajúcich z realizácie odsúhlasených, resp. neodsúhlasených 
úprav ani počas trvania nájomného vzťahu, ani po jeho skončení. 

5. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na majetku vneseného do predmetu nájmu. 
ájomca je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť majetok proti odcudzeniu, 

poškodeniu alebo zničeniu a zvážiť účelnosť jeho poistenia taktiež na vlastné náklady. 

6. ájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi 
potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto i iných 
nevyhnutných opráv. V opačnom prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla 
nesplnením tejto podmienky. 

7. V prípade vzniku havárie resp. jej hrozby je nájomca povinný okamžite umožniť 
prenajímateľovi prístup k zariadeniam (rozvodom elektrickej energie, vody, kúrenia a pod.) 
nachádzajúcim sa v predmete nájmu. 

8. ájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímateľovi 
zmenu údajov týkajúcich sajeho podnikateľského alebo iného oprávnenia, na základe ktorého 
vykonáva činnosť, pre účely ktorej užíva predmet nájmu podľa tejto zmluvy. 

9. Prenajímateľ je počas trvania nájomného vzťahu založeného touto zmluvou oprávnený 
vykonávať potrebnú teclmickú kontrolu nebytového priestoru a kontrolovať, či nájomca 
užíva nebytovú priestor riadnym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnutými 
podmienkami. Za účelom kontroly dodržiavania zmluvných podmienok je nájomca povinný 
na požiadanie prenajímateľa umožniť vstup určeným zamestnancom prenajímateľa do 
prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu. 

10. Nájomca na svoje náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť technických 
zariadení, proti požiarnu ochranu prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu, za BOZP 
a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej 
havárie v priestoroch tvoriacich predmet nájmu, ako aj v budove uvedenej v čl. I ods. l tejto 
zmluvy. 

11. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými 
hygienickými predpismi výlučne na svoje náklady (dezinfekcie a iné). 

12. Nájomca je povirmý starať sa o to, aby na nebytovom priestore nevznikla škoda. Za 
škodu spôsobenú na predmete nájmu a na jeho zariadeniach zodpovedá v plnom rozsahu 
nájomca. Nájomca sa zaväzuje nalu"adiť škodu na predmete nájmu, ktorá vznikne nad rámec 
obvyklého opotrebenia. Akákoľvek škoda, ktorá vznikne v priestoroch nebytového priestoru 
a bude spôsobená nájomcom, resp. osobami majúcimi vzťah k nájomcovi bude nájomcom 
odstránená. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje k nálu"ade vzniknutej škody, následkov 
škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške prenajímateľovi , bezodkladne po 
výzve prenajímateľa. ájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu vzniknutú v nebytovom 
nebytovom priestore, ktorú zavinil on sám, resp. ručí prenajímateľovi za škodu spôsobenú 
inými osobami, ktorým nájomca umožnil do nebytového priestoru prístup. 

13. V nájonmom nie sú obsiahnuté náklady na upratovanie nebytového priestoru, ktoré si 
zabezpečuje nájomca vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 
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odstránená. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje k náhrade vzniknutej škody, následkov 
škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške prenajímateľovi, bezodkladne po 
výzve prenajímateľa. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu vznikJ1utú v nebytovom 
nebytovom priestore, ktorú zaviní! on sám, resp. ručí prenajímateľovi za škodu spôsobenú 
inými osobami, ktorým nájomca umožnil do nebytového priestoru prístup. 

13. V nájomnom nie sú obsiahnuté náklady na upratovanie nebytového priestoru , ktoré si 
zabezpečuje nájomca vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 
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Čl. Vl. 
Zmluvná pokuta 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade omeškania nájomcu s úhradou mesačného 
nájomného podľa čl. ITl ods. 2 tejto zmluvy, alebo s úhradou zálohovej platby za služby 
spojené s nájmom podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zaplateníe zmluvnej pokuty vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania 
až do zaplatenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenaj ímateľa na náhradu 
škody, ktorej sa môže prenajíl11ateľ domáhať bez ohľadu na výšku zaplatenej zmluvnej 
pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nájomcovi povinnosť plnenia podľa tejto 
zmluvy, ktoré je zabezpečené zmluvnou pokutou. Nájomca je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
nájomcovi povirmosť platiť úrok Z omeškania podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

Čl. VII, 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa 
riadia zákonom Č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpísov a ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znenÍ. 

2, Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva dostane prenajímateľ 
a nájomca dostane jeden exemplár. 

3. Táto zmluva nadohúda platnosť dilom jej podpisu ohidvomi zmluvnými stranami 
a účirlliosť prvým dr10m doby nájmu uvedenej v čl. II ods. I tejto zmluvy, za splnenia 
podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle prenajímateľa t.j. na stránke Mesta 
Zlaté Moravce IVww.zlatemoravcc.eu. 

4. Zmluvné strany prehlasujll, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak svojho súhlasu s jej ohsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali. 

2 4. JAN. Z013 I I MAR Z013 
V Zlatých Moravciach dňa V Zlatýcll Moravciach dľla 

Za pre n aj í mat e ľ a: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

. ! 

" I ov"I · .7~""",rn. 
Matena sprac ,.... ' I"'~" '" 
Za spravnosť,_~~.L " .. . " ." I 

Dňa: "U .JAN. 2U13 ... " ... " .. 

N áj o m c a: 

MVDr. Lucia Klimel {-QYJÍJ 
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