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Zmluva č. 01/ 09 / 2012 

 
O nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších ustanovení 
 

 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. Prenajímateľ:   

Mesto Nitra so sídlom Štefánikova tr. 60, 95006 Nitra, IČO: 308307 

Zastúpené správcom: 

Základná škola kniežaťa Pribinu 

   zastúpená: Mgr. Iveta Miková          

   sídlo: A.Šulgana 1, Nitra         

   bankové spojenie: Prima banka 

   číslo účtu: 0858908001/5600         

   IČO:  097865501          

DIČ:  2021650125          

 

 

2. Nájomca: 

   zastúpený: Beata Tomanková           

   sídlo: Novomestského 45          

   bankové spojenie: Tatra banka 

   číslo účtu: 262277714/1100          

   IČO:  35137321           

IČ DPH: 1029541414          

    

 

 

Čl. II 

PREDMET A ÚČEL NÁJMU    

 

1. Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra je správcom nehnuteľnosti 

evidovanej na Správe katastra Nitra na liste vlastníctva č.6355, pre katastrálne územie 

Nitra, obec Nitra. Zriaďovacia listina bola vydaná 15.3.2002 pod číslom 

O/2002/000299. Budova je postavená na parcele č.1785- zastavané plochy a nádvoria. 

Predmetom nájmu je priestor v budove so súpisným číslom 347, na parcele 1782,  

o rozmeroch 3,15 x 2,10 m.  
 

Na základe uvedeného je Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra oprávnená 

prenajať predmet nájmu nájomcovi a vykonávať všetky právne úkony vyplývajúce z tejto 

zmluvy.  

 

2. Predmet nájmu tvorí nebytový priestor školy – bufet - na prízemí budovy o výmere 

6,61m
2
 v nehnuteľnosti so súpisným číslom 347, na parcele 1782,  za účelom 

prevádzkovania školského bufetu. Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu 

predmet nájmu opísaný v tomto bode. 
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Čl. III 

DOBA NÁJMU 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu od 01. 09. 2012 do neurčita. 

 

 

Čl. IV 

SPÔSOB UKONČENIA NÁJMU 

 

Nájomný vzťah je možné ukončiť: 

- uplynutím doby nájmu, 

- dohodou zmluvných strán, 

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany, 

- v prípade, že nájomca bude užívať predmet nájmu v rozpore so zmluvou, nebude s ním 

riadne hospodáriť alebo poruší niektorú zo zmluvných povinností, je prenajímateľ oprávnený 

od zmluvy kedykoľvek odstúpiť (§ 679 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Účinky odstúpenia 

od zmluvy nastávajú doručením. 

 

 

 

Čl. V 

CENA NÁJMU 

 

1. Nájomné je dohodnuté vo výške 41,56 € / rok / m². 

 

2. Nájomca je povinný uhradiť poplatok riadne včas  na účty prenajímateľa vedené 

v Dexia banka Slovensko a.s. a to nasledovne : 

 

nájomné na účet číslo 0858906006/5600,   

paušálne poplatky na účet číslo 0858908001/5600 . 

 

3. Nájomca  je povinný prenajímateľovi uhradiť mesačné nájomné a mesačné paušálne 

poplatky vždy do 10. dňa príslušného mesiaca. 

 

4. V nájomnom nie sú zahrnuté platby za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti. 

Nájomca je povinný prenajímateľovi hradiť paušálne platby spolu pri platbe 

nájomného: 

       dodávku elektrickej energie .....  0,40 €/deň  

       vodné a stočné ............................  0,10 €/deň  

 

Nájomca je teda na základe tohto ustanovenia povinný uhradiť mesačne spolu 

nájomné a paušálne poplatky vo výške 33,4 €/mesiac (22,90 € = nájom, 

      10,50 € = paušálne poplatky). 

 

5. V prípade, že nájomné nebude uhradené včas a riadne, je nájomca povinný zaplatiť 

prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, čo i len 

začatý deň omeškania. 
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6. Zmluvné strany sa dohodli na výške valorizácie ročného nájomného podľa výšky 

miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým 

úradom SR za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Právo zvýšenia 

nájomného podľa tohto bodu môže prenajímateľ uplatniť len jedenkrát za obdobie 

kalendárneho roka. Prenajímateľ môže upraviť výšku nájomného prvýkrát k 01. 01. 

2013. Ak rozdiel vo výške nájomného po valorizovaní oproti nájomnému z 

predchádzajúceho roku nepresiahne 3,32 €, valorizácia sa v danom roku neuplatňuje.  

 

 

7. Nájomné a úhrady sa považujú za uhradené dňom pripísania peňažnej čiastky 33,4 € 

mesačne v zodpovedajúcej výške na účet prijímateľa. 

 

 

Čl. VI 

ĎALŠIE USTANOVENIA 
 

1. Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu so starostlivosťou riadneho hospodára. 

2. Nájomca je povinný zabezpečiť na svoje náklady opravy súvisiace s užívaním 

prenajatého priestoru a bežnú údržbu, teda zabezpečiť úkony spojené s obvyklým 

udržiavaním prenajatého priestoru. 

3. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu 

nevyhnutných opráv, v opačnom prípade zodpovedá za celú škodu nájomca. 

4. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, 

zničenie predmetu nájmu alebo jeho odcudzenie. 

5. Nájomca zodpovedá za škody a závady, ktoré vzniknú prenajímateľovi využívaním 

predmetu nájmu v čase trvania nájmu konaním, resp. nekonaním, nájomcu alebo osôb, 

ktoré nebytový priestor užívajú spolu s nájomcom. Nájomca je povinný odstrániť na 

svoje náklady škody, ktoré spôsobil sám alebo tí, ktorí s ním prenajatý priestor užívajú. 

Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu 

škody odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu nákladov. 

6. Nájomca je povinný sprístupniť pracovníkom prenajímateľa prenajatý priestor za účelom 

preverenia spôsobu užívania priestorov alebo za účelom vykonania potrebných opráv. 

7. Nájomca je povinný v prenajatých priestoroch dodržiavať všetky všeobecne platné 

predpisy na úseku požiarnej ochrany a na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   

8. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať bezpečnosť pohybu vozidiel nájomcu a osôb s ním 

spojených v areály prenajímateľa a prispôsobiť ich jazdu a ďalšie nakladanie s nimi tak, 

aby nebolo ohrozené zdravie a život detí. 

9. Nájomca nie je oprávnený umiestniť bez osobitného súhlasu prenajímateľa na predmet 

nájmu, budovu alebo areál, v ktorom sa predmet nájmu nachádza, žiadne reklamy alebo 

iné oznamy. 

10. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v prenajatom 

priestore bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

11. Nájomca je oprávnený dať vec do podnájmu inej osobe len po predchádzajúcom 

písomnom súhlase prenajímateľa. 

12. Pri skončení nájmu, je nájomca povinný vrátiť prenajatý priestor v stave v akom ho 

prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a úpravy vykonané so súhlasom 

prenajímateľa. Náklady vynaložené za stavebné úpravy sa nájomcovi nevracajú. 

V prípade, že nájomca nevyprace predmet nájmu do skončenia nájomného vzťahu, resp. 
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do 10 dní od odstúpenia od zmluvy, je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 15,- € za každý, čo i len začatý deň omeškania. 

13. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom predmetu nájmu a v takomto 

stave ho aj preberá. 

14. Nájomca sa zaväzuje, že nebude vo svojej prevádzke predávať alkoholické nápoje, 

tabakové výrobky a  nealkoholické nápoje kolového typu.  

15. Nájomca sa zaväzuje, že najneskôr v deň ukončenia nájomného vzťahu na vlastné 

náklady bez nároku na náhradnú lokalitu, uvedie prenajímanú nehnuteľnosť do 

pôvodného stavu. V opačnom prípade uhradí prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

7,00 € za každý, čo i len začatý  deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je 

dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody v plnej výške. 

16. Nájomca bude realizovať zásobovanie svojej prevádzky v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod 

pri dodržiavaní bezpečnostných zásad. 

17. Vstup do budovy bude nájomcovi umožnený v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. 

18. Nájomca môže používať WC a prezliekareň na prízemí školy v pre neho určených  

priestoroch.  

 

 

Čl. VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená očíslovanými písomnými dodatkami ku 

zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. Zmluva je vyhotovená v 4-roch rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží prenajímateľ a 2 

nájomca. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami 

§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, 

vážnu a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaná. 

 

 

 

V Nitre,  27. 08. 2012 

 

 

 

 

     nájomca           prenajímateľ 

 

                      Beata Tomanová                           Základná škola kniežaťa Pribinu Nitra 

                         Mgr. Iveta Miková  

                            riaditeľka školy 


