
Zmluva o ná.ime nebytov}Th priestot·ov č. 2818/2013 

uzatvor~ná podľa zákona (:. l ! 6/1990 Zb. o nújme ::.1 po(kúj Tie n<: byt() \ ý'C h priestorov ,. ;nen í 
n~~skorškh predpisov nKdzi 

pľenaj imateľom: J\!IESTO ZLATÉ MORAVCE 
lH. 1. rnúja č. 2, 953 O l Zlaté \'loravce 
?a:;Lúpené: Ing. Petrom Ledru1rom. CSc. ··· primó torom mcstn 
rC'o: 308 676 
DIC> 2021058787 
F) >" '11' (í\i; ~ ')')j. "'' [ ':Í(•' \'l' l ľ) ·~ (1 1) "),•' 1· '' Nlt" t?''; ~v 11")~ l'; L'!!''> 7 !'Ji ', ~ '[(> '" '}V'~ť' -) .... ll t\ .. e ~!-"- ~ c AA..... .• L), 1--\.-l c~.L\.<..L l ·'h \...-.·"'.r--t L .. ...... t L (. t'l: JV ~ •t ~-

Č' í slo t'ičtu: 33422 i 62/020() 

Zm!uvné strany. rešpek tuj úc zúkon é. 13R/ 199 I lb . o majet ku obci \" z.ncn i neskorsích 
predpisov, VZľ\ č . 6(20 l l /.{l s ~HJ y ho:;podúrcnía s r:u_1ctkom mcsca /!até l'vlou·-.cc ú č inné 

od Jl.07.20J 1 v znení jeho Dodmkov ~: 1 <J c: . :',sn dohod !. i na uz<1vreti rej 1o Zn1luvy o nú_jmc 
nebytového priestoru(·. 28 1R/20L!. podľa ustanovcn ia ;:;: 3 zákuna č . l 16/1()90 Zb. o m1jme 
a podnúj1ne nebytových pr;csturo v v ;není ne~._J: .. \)ť{ch pt\':dp isov a poJI·a usLanovcn i.a ~ (;()) 

a nasl. zái<ona č: . 40! ! 964 Zb. Ob,~innsky z<:íkonnik v xncni nGskorš ích predpisu\ uLk:j 1. :,:·2 
,2tri uva") za nasledovných rodrnicnok: 

ľlvodn é us tano v enie 

Pn.: naj ínm tc ľ vy h 1<1si l dú u l 7 JJ6.20 1 3 pri Cl rn> pren;'1iom ozmi(:~'ný <i ko .. N<1..i om .·'ne bytíl\'t; 
priestory'/- 55/20 13". pod ľa ustanovenioi }: 9a ods . 9 ?úkonu c. l :18/ 1991 /h. o mJictku obcí 
v z.ncní m:·skoršícll predp isov v n<;dvii:mo :; ti na /.~1sady hospoLi:tn:ni a s nw_i ctkom rnc~;t;J Zlate 
rvforavce (VZN 6/20 l 1 LJ(~ i nnť od l l.0 7.20 l 1 v znení jeho Dochuku '~ - 1 a Dodat ku'~ - 2} 
zn licciorn pred!o:7enia n :ljv~·· llod nej~~cj ponuky na uz:-Hvorenie n:~lj~)m m:j /ln iuvy o n{~imc 

llcby tového p ľies to ru uvedenl;ho v cL l. kÍ to ?.nút vy. Pr,;nnj imatcľ pri vyhodnotení r riameho 
prcn5j mu .. Nú_io m /nebytové pr ie~ tury/ · 55.120 i ) ·· skon;l<ltuV~ll. /.e vyšš ie uvedený ~ !UJ CHnca 

splnil všetky podmienky zad<mia priF,mcho pr~:n{tjnw ,1_ z uvedc.'n~ho dô,'odu U!<llV<\ r'-1 

s núiomcom túro 1.mt uvu. 
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Čl. l. 
Predmd a účel nújmu 

1. Prenajímatcr je vý·lučný'm vlastníkom nebytový•ch pricslorO\ _ ktoré sa nachúd z~ljú 

na podzemnom podlaží stavby súpisné číslo 3027 (bytový clum). nachúd;;ajúccj s~1 11<1 
UL Tekovskú v Zlal)'ch Moravciach. post<.m:ncj na pozemku - parcele KN registra .,c--_ 
č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zas tavané plochy a nádvoria). 1.apísanej v katastri 
nehnuteľnos tí - spd1va katastra Zlaté Monwce. ol..:rcs /laté f'v1ľlravce. ldi. Zlaté Moravce 
na LV č. 5091. 
Nájomca je vlastníkom bytu č. 42-F4 v uvedenom bytovom dnme a k nemu prislúchajlicich 
spoluvlastníckych podielov na pozemku a spoločn)•ch čas tiach <1 spoločných zariadeniach. 

2. Prcna_jínwteľ prena_jíma nújomcovi ;;,a podmienok ustanove ných touto /.mluvou 
nebytové priestory nachúdzajúce sa v nehnuLcl'nosti (stavbe) uvedenej v bode l. tohto člúnku. 
a to: 

nebytový priestor- gad1/.m·é slútie č. 4 

3. Nájomca si predmet nújmu prenajíma za účelom parkovania motoro,·ého Yozidla. 

4. Nájomca mú právo uží, af spoločné priestor) stll\ hy Ll\ edcncj ' ndscku l tuhlo člúnku 
,. rozsa hu ne\yhnutnom na riadny chod predmťlu nújmu . 

Čl. ll. 
Doba nájmu a skončenie nájmu 

l. Nájomnó 1.mluva sa u7.atvúra ml dobu určitú . alo od OI.OS.201J do 31.07.2016 

2. Nájom nebytových priestoľll\ t\oriacich predmd nájmu končí: 

a) písomnou ,-);puvccfou nájomcu ald'"Jo pn::'najímateľa bez udania dôvodu. pričom pre 
tak)•to prípad ukončeni~1 zmlll\y s i zmluvné strc111y clohoclli 6 mesač nú ')' pm ednli 
lehotu . ktorá začína plyn(Jľ od l. di'la mesiaca nasledujúceho po mesiaci. ' ktoľom 
hola ,·)·po\'ecl' doručenú druhej zm luvm:j s tľ<IIle. 

b) písomnuu dohodou zmluvných strún ku diiu uvl'denému ' clohude o skončení 11újmu 
ak bo 

c) uplynutím v)·povednej lehoty na zúklade písomnej \'ýpo,·ede ktorej koľvek ;:o zmlu\
ných strún v súlade s ustmwvením ~ 9 ods . 2 alebo 3 zúk. č. 116/ 1990 /b. o nújme 
a podnújme nebytm·)•ch priestorov v znení neskorších predpi s()\'_ 

cl) diíom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia poclľll ~ 31 ods. 3 zákona NR SR 
č . 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o 1.úpi se 'lastníckych <l iných prá' k 
nehnuteľnostiam ( katastrúlny zúkon) v znení neskorších predpi sm· o po\'olcní vkladu 
vlastníckeho próva do kc1tastra nehnuteľností k nclllluteľnosti uvedenej v (L f. ods. l 
tejto 1.mlu'y- k bytu. nútanc podielu na spoločn)ch častiach a zmiacleniach obytného 
domu a spoluvlastníckeho podielu k uvedenému pozemku akbo cliíom naclobuclnutia 
právoplatnosti iného zúpisu 'lastníckeho prú' a do kat<JstrLl nelmutcľJlosti podľa 

uvedeného ;úkona. ktoré bucl(I mat· /.cl n~1slcdok ;:menu ,·lastníct' cl k predmeln~mu 
bytu a k prís lušným spolu' la s tníd~) m podielom. 
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3. V)'povedná lehota podľa ods. 2 písm. c) tohto článku je jeden mesiac a zacma 
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola v)·poved' doručená druhej 
zmluvnej strane. Do konca v)rpoved nej doby je nájomca povinný platiť nájomné a platby za 
služby spojené s ná jmom. 

4. V prípade ukončen ia náj mu je nájomca povinn)· vrátiť nebytové priestory v stave 
v akom ich prevzal, s prihliad nutím na obvyklé opotrebenie, s prípadn)rmi stavebn)' mi 
úpravami vykonan)rmi s písomným súhl asom prenajímateľa. Nújomca .ie povinn)· odovzdať 
prenajímateľovi nebytové priestory najneskôr prvý· pracovný· deli ro upl ynutí výrovcdncj 
lehoty, resp. po skončení nájmu. O odovzdaní nebytov),ch priestorov sa spíše protoko l, 
ktorého jedno vyhotovenie dostane nájomca a po potvrdení o prevzatí nebytových priestorov 
prenajímateľom diiom podpísania a prevzatia protokolu, nájomca prestáva zodpoveda( 
za nebytové priestory a prípadnú vzniknutú škod u na nebytových priestoroch. 

Čl. Ul. 
Nájomné a jeho úhrada 

l. Ročné nájomné n predmet na_1m u je stanovenť dohodou zmluvn),ch strún spo lu 
vo v),ške 200,00 EUR 

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné v roku 2013 (od 01.08.2013 do 31.12.2013) 
vo výške 83,35 € na úče l p renajímateľa č. 33422162/0200, variabiln)' symbol: 
alebo v hotovosti do pokladnice mestsk0ho úradu, a to do 30.09.2013 . 

Nájomca sa zaväzuje v ďalších rokoch platiť nájomn~ určené pocll"a ods. 4 tohto člán k u 
mesačne na Ctčd mesta Zlaté Moravce č . 33422162/0200, variabiln)' symbol: 
alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu , a to vž.dy do 15. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca . 

Nájomné sa považ.uj e 7.a uhradené dt'íom pripísania na účet prenajímateľa . 

3. Ak nájomca neuhradí nájomné pod l'a odseku l a 2 tohto č l únku v stanovenej výške 
a včas, je povinn)r zap l a ti ť úrok z omeškania \ 'O vý'škc podl'a ustanovenia ~ 3 na riadenia 
Vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonúvajCt niektoré usl<lnoven ia Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

-4. Prenajímatel' a nájomca sa dohodli. 7e výška nájomného Ll\ edená v ods. l. bude 
každoročne upravovaná podL:1 roč nej miery intlúcie za predchádzajúci kalendárny rok 
meranej indexom spotrebiteľských cien podl'a Štatis tického úradu SR, najskôr však 
od 1.1.20 14. Pri určení nújomného n<.1 ďal š í rok trvan ia nújmu sa bude vychádzať 

z nújomného za prcdch~1dzajúc i rok. V)'sku mesačného nújomného oznámi prenajímatel' 
nájomcovi bezodk ladne po potvrdení ročnej miery infl úcie za prcdchúdzajúci kalendúrny rok 
Statistick)rm úradom SR. 
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Ó.IV. 
Podnájom 

1. Ná_iom~n nie _je oprávnen)· preneclw r" predmet nit_imu <:11cbo jeho čnst" do podmi_jm u 
Hleho v)•pn7ičky ďn.lsím (tretím) osobúm a nesmie pred met nújmu ani ž i ~1dn vm tnym 
spôsobom znťnž iť bez predchádzajúceho písomné ho súhlasu prenaj írnatcl"<l. 

Čl. v. 
Ďalšie pn\va a povinnosti 

l. Prenajímatt:l. je povinn~' zabezpeč iť nú.iomcovi p l n~ a neruš~n) v)kon jeho pt·c'l\ ' 
spojen)'ch s mijmom predmetu nújmu. najmii /.abupcčit" riaclne I)Oskytovani~ slu/.icb 
spojcn),ch s nájmom a odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom najeho riadne užÍ\ani c. 

2. Nájomcn podpisom tej to zmluvy vyhlasuj e. že sa so stm om precl 11tctu nájm u 
oboznámil a tento preberá bez v),hrad a v stave zodpoved<1_júcom dohod nutém u účelu nújm u. 
O fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu ná.j mu ku diíu Lt činnosti te jto zml uv) vyhoto\·ia 
zmluvné s trany písomn ~· protoko l. 

3. Nájomca je pov inn): u :I. Í \'ať predmet ná jmu \ ' )' lučne v rozsahu a m1 Ctčcl dohodnut) 
v tejto zmluve. v súlade s prevódzkov)'m režimom. udr7. i ava ľ ho \' stave. kto r)· zodpovedá 
povahe a účelu nájmu a po skončení ná jmu ho vrátiť v stnve v <:lkom ho pre\?.al. 
s prihliadnut ím na obvy klé opotrebenie. Nójomca nie _je povinný dať pred met nájmu do 
pôvodného stavu. ak ho li stavebné úpravy \·ykonané s predc hé.Íd/.ajl!cim písomn )'m súhlasnm 
p renajímate ľa. 

-t. Opravy spojené s obvyk l) m udr7.iav<tn ím predmetu n<lllllU 1e pen i1111 ~ \\konať 

nájomca na svoje núk lacly. Stavebné Ctpravy je nújo111ca oprúvnen)1 na predmete nújm u 
vykon<:\vať len s predchádzajúcim písornn)·m súh lnsom prenajímate ľa a v~1 1uč nc nn svoje 
náklady. ájomca je oprávnen)· reali 7.ovaľ úpravu nebytového priestoru vrátane interiérovýc h 
úprav. ako aj napríkl ad inšta lác iu akéhokoľvek bez.pl·čnostné ho 1.a riadcn i ~1 v ncbytLlVOill 
priestore len po predchúdz.ajúcum písomnom súhl ase prenajímate ľa . tw \ las tné nóklacly 
a v súlade s ustanoveniami prís lusnýc h právnych predpi sov. Akéko ľvek povolené úpra\y 
nebytového priestoru sn stávajú vl<1Stníctvom prenajímatcl'a ~l nc/akl ada j(t ná jomcovi 7i<td n: 
núrok na náhradu núkladov vypi)1 \·Zl_júcich 'l rc<tli zúc ic ods(th lasct1)ch. resp. neml sC1h l ~tsc t 1)c l 1 

úprav ani počas trvania ná_jomného \· zľahu. ani po jeho skončení. 

5. Prenajímateľ nezodpovedú za škody na majetk u \ neseného do pred met u nújmu . 
Nújomca je povinný sám <1 11<1 v lastné n;lkl~t d) l<tbczpL·č iľ m<li e tok prot i odcucl/.eniu. 
poškodeniu a lebo zničeniu <1 ~:vúžiľ účelnosť jeho poistenia taktiež na\ lastné náklady. 

6. NújomcJ je povinn~' Dť/. ~:bytoč né ho odkladu písomne o/númiľ prctl<ljímat\:1'0\ i 
potrebu oprúv. k toťé mú p renajínwt~ l" 

nevyhnutn ých opráv. V opačnom prípade 
nesplnením tejto pod mienky. 

urobiť a umu2.niľ vykonanie t)1~hto i in)·ch 
núj o mca zodpovedú za škodu. k.Lorá vzni klu 

7. V prípade vzniku havú ri e reSI). _ic.l hro;:by _je nújumca povinn) ok<.ml/.itc umoL:n tt 
prenc.~ímatel'o\' i prístu p k zar iade niam (lozvoclom elektrickej energie. vody. kúrenia a pnd.) 
nnchúdzajúcim sa , . predmete n ~'t jmu . 
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8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu písomne wnámiť prenajímatel"o\'i 
zmenu údajov t)1kajúcich sa_ieho podnikatdského alebo iného oprávnenia_ na 1.áklade ktorého 
vykonúva cinnosť, pre účely ktorej UŽÍVa predmet nájmu podľ<:l tc_jto J.miUV). 

9. Prem~jímatel" je počas trvanin nájomného vzťahu založeného touto zmluvou oprc1vnen)' 
vykonávať potrebnú technick(! kontrolu nebyto vého priesto ru a kontrolovať_ či nájomca 
uz1va nebytovú priestor riadn ym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnut)'mi 
podmienkami. Za Llčelom kontľOiy dodr?.iavania 7:mluvn)~ch podm ienok je nájomca povinn)' 
na požiadanie prena_jímatel'a umožniť vstup určen)~m 7.a mcstn ancom prenajímateľa do 
prena_jat)~ch priestoro\ tvoriucich predmet ná.imu. 

IO. V súlade so zúkonom NR SR č. 124/2006 7. 1 .. o hc 7 pcčno s ti él ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zélkonom NR SR č. J 14/200 l / .. 7. o ochrane 
pred požiarmi, vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevenc ii_ nájomca si služby 
bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpečuje sa mostätne. vo svojej 
vlastnej réZii a zaväzuje sa dodrž iava ť povinnosti a opatrenia ustanovené t) mito zúkonnú 
a vyhláškou a ostatn ými predpi smi. ktoré s nimi SLivi sia. 

ll. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v súlude so všeohecne :~.úväzn)1 mÍ 

hygienick)1mi predpismi v)' lučne na svoje náklady (dezinfekcie a iné). 

12. Nújomca _je povinn)• s tarať sa o to, ahy na nebytO\'O lll priestore nevznikla škoda. Z<l 
škodu spôsobenú na predmete nújmu a na jeho zariadeniach zodpo\'Cdú v plnom rozs,lhu 
nc1_jomca. 1\.Jújomca sa Z<lv~izu_i e nahradiť škodu na predmete nájmu, ktorá v?.niknc nad rámec 
obvyklého opotrebenia. Akúkol"vek škoda. ktorá vznikne v priestoroch nebyto\·ého priestoru 
a bude spôsobená nájomcom. re sp. osohami majúcimi vzťah k ná.jomco \ i_ bude m1_jomcom 
odstránená. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje k n::íhrade vzniknutej škody _ núsledkO\ 
škody ako aj nťlkladov na od s tr~menie škod y v plnej v)tškc prcna jímate l-o\ i _ bezodkladne po 
výzve prenajímatel'a. Náj omca zodpovedci prenajímatei"O\ i za škodu \'l.niknutú \ ncb)1ovom 
nebytovom priestore _ ktorú zav inil on súm. resp. ručí prenajínwtc l"o\·i za škodu spôsoben(! 
in)·mi osobami , ktorým nájomca umožnil clo ncb~· to\ého priestoru prísLup . 

13. V nújomnom nie sú obsiahnuté náklad: na uprato\ an ie nebytového priestoru. ktoré si 
zabezpečuje nájomca vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 

Čl. VI. 
Zmluvná pokuta 

l. Zmlu\né strany s<1 dohodli_ že \ prípade omeškania nújomcu s (d1Jadou mesačn.2ho 

nájomného podra čl. III ods. 2 tejto zmluvy_ alebo s úhradou zá lohove.i platby za služ.by 
spojené s nájmom podľa č l. IV ods. 3 tejto zmluvy _ _ic prenajímatel" oprcívnený požadovať od 
nújomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo \ ')'ške 0.08% z dlžnej sumy Z<l každ;• cle!'! omeskzmia 
až do zaplatenia. Zaplatením L!nluvne.i pokuty nieje dotknut) nárok prena.iímate i-Cl na núhradu 
škody_ ktorc~j sa môže pren aj ímatel- domúhaľ bez oh l-adu na v)'šku zapl atenej zmluvnej 
pol·a1ty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nújomcO\ i pm innos ľ plneniu podl-a tejto 
zmiU\'Y- ktoré je zabezpečené zmluvnou pokutou . Nújomca je po\ inn) zaplatiť zmlu\nli 
pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatením 1.mluvnc.i pokuty ne z<.l nikil 
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nájomcovi povi nnosť platiť úrok 7. omeškania podl'a tej to zmluvy. ak sa zm lu,,né strany 
nedohodnú inak. 

či. vn. 
Záverečné u stanoven ia 

l. Prúva a povinností zmluvný·ch strán. k toré nie sú v)'s lovnc upravené v tejto zmluve. sa 
riad ia zákonom č. l l ó/ 1990 Z b. o nájme a podnájme no.::byto v)'ch priestorov ,. znení 
neskorších pred pisov <:1 ustanovcni <t mi Občianskeho zákonní ka v platnom zneni. 

2. Táto zmluva je vyhotovemí v troch cxemplúroch. z kto r)'ch dva dostane prcnajímatcr 
a nájomca dostane j eden excmplúr. 

3. Táto zmluva nadobúda p latnosť dňom jej podpisu obidvom i zm luvn):mi stran am i 

a účinnos ť prv)'m d1'íom dohy nájmu Ll\Tdcnej ' čl . ll ods. l tt~ i to zmluvy. 7a sp lnenia 
podmienky z.verejnenia lej lo zmluvy na webovom síd le p re naj ím ate ľa t.j . na sl rú nke l\ifeslil 
Z laté \!Iora vce ' ' '' '" J laLL'IllOJ'a\ cC .l'Ll . 

4. Zmluvné strany preh lasujú , ;le si túto zmluvu riadne p reč íta l i. jei obs<tlHI porozumel i 
a na znak svojho sC1hlasu s jej obsahom ju vlastnoručn e a dobrovol.nc. nie pod tlakom ani zu 
nápadne nev~·hodných podmienok. podpísali. 

O 3. AUG. 2013 
V Llat~·ch Moravc iach dna .... ... . ... .. ... . 

Za p r e n a j í m a l e 1· a : 

~~ 

&· 
\~ ) 

Ing. Peter Lt:dnár, CSc. 
pri má tor mesta 

Materiál spracoval.- i .... ~~ .~'ifYI. 

Za správnosť. .. . .. . . . .. .. .. . .. 

Dňa: .. .. ~J.A~.G,J .. . .. : ... ... . 

?·' .. f ... . 17 .> .. . :.·'. /J . . . (YL. V Z lal)'ch ''v1oravc iach di'w o ~v, .7 

N ú j o 111 ca: 

6 


