
Zmluva o nájme nebytových priestorov 
uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov 
 
 

Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ :  Obec Trenčianske Jastrabie 
Zastúpená :   Mgr. Marek Brožek, starosta obce 
So sídlom :   913 22  Trenčianske Jastrabie 102 
Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Trenčín 
Č. účtu :   0657903001/5600 
IČO :    00312070 
DIČ :    2021080039 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca :   RychTech  s,r,o  
Zastúpená :   Miloš Rychtárech 
So sídlom :                             Trenčianske Jastrabie 335 
Bankové spojenie : 
Č. účtu :                                  SK6783300000002102061831 
IČO                                         54154677 
DIČ                                         2121584146 
(ďalej len „nájomca“)  
 

Čl. I. 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Účelom tejto zmluvy je upraviť nájomný vzťah zmluvných strán v súlade s ust. § 663 a nas. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení a v zmysle ust. § 3 zák. č. 116/1900 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

2. Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne  v budove kultúrneho 
domu súpisné číslo 102, zapísanej na liste vlastníctva č. 640 pre katastrálne územie Trenčianske 
Jastrabie na parcele registra „C“ číslo 743   (ďalej len „predmet nájmu“). 

3. Predmet nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 23,40 m2   
4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať na účel : technicko výrobná činnosť 
5. Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory bez časového obmedzenia. 

 
Čl. II. 

Doba nájmu a ukončenie nájmu 
 

1. Nájomný vzťah vzniká od  01.03.2022   a jeho trvanie je stanovené na dobu 2 rokov 
2. Nájomný vzťah môže zaniknúť : 

a) písomnou dohodou zmluvných strán (uviesť konkrétny dátum ukončenia), 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany – výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od  
c) prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. V prípade neplatenia 

nájomného alebo nákladov za služby spojené s nájmom je výpovedná lehota 1 mesiac. 



I. Prenajímateľ môže vypovedať nájomnú zmluvu z nasledovných dôvodov: 
- nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou, 
- nájomca mešká s platením nájomného alebo za služby spojené s nájmom viac ako 30 dní, 
- nájomca napriek písomnému upozorneniu hrubo a opakovane porušujú pokoj alebo poriadok, 
- bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový 

priestor, 
- nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa. 

II. Nájomca môže vypovedať zmluvu z nasledovných dôvodov: 
- stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor prenajal, 
- nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie, 
- prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti 

d) odstúpením od zmluvy – odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej 
strane, pričom je nájomca povinný nebytový priestor vypratať bez zbytočného odkladu. 

I. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nájomca poruší tieto právne povinnosti : 
- v rozpore so zmluvou dá vec do podnájmu, 
- na prenajatej veci vykonáva bez súhlasu prenajímateľa zmeny, v dôsledku ktorých hrozí 

prenajímateľovi značná škoda, 
- napriek písomnej výstrahe užíva vec alebo strpí užívanie veci takým spôsobom, že 

prenajímateľovi vzniká škoda, alebo že mu hrozí značná škoda. 
II. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak : 

- bola vec odovzdaná nájomcovi v stave nespôsobilom na riadne užívanie alebo 
- ak sa vec stane neskôr, bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť nespôsobilou na riadne 

užívanie. 
e) na základe zákona – podľa § 14 zákona o nájme nájomný vzťah zaniká aj na základe iných 

právnych skutočností nezávislých od vôle zmluvných strán, napr. zánik predmetu nájmu, smrť 
alebo zánik nájomcu. 

 
Čl. III. 

Výška nájomného 
 

1. Nájomné za užívanie  nebytových priestorov je stanovené dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 
ods. 1 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Celková  úhrada za prenajaté priestory o výmere 23,40   m2 
 Ročná úhrada  spolu: 200,00  EUR (slovom dvesto EUR ),   v tom je zahrnuté vodné a teplo 

                          Platba  bude splatná na základe vystavenej faktúry prenajímateľom po      
 Uvedené výšky nájomného sú uvedené bez DPH, nakoľko prenajímateľ nie je platcom DPH. 

 
Čl. IV. 

Splatnosť nájomného 
 

1. Nájomca sa zaväzuje dohodnuté nájomné hradiť ročne vo výške 200,00  EUR po vystavení faktúry 
prenajímateľom.. 

2. V prípade neuhradenia nájomného a za služby spojené s nájmom v lehote splatnosti faktúry je 
nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť úrok z omeškania v zmysle ust. § 3 zákona č. 87/1995 Z. 
z.. Prenajímateľ môžete od nájomcu požadovať aj poplatok z omeškania, ktorý je za každý deň 
omeškania 1 promile dlžnej sumy za každý i začatý mesiac omeškania. 

 
 



Čl. V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Ak sa zmluvné strany inak nedohodnú, má prenajímateľ zo zákona tieto povinnosti: 

a) odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, 
b) zabezpečovať riadne plnenie služieb spojené s nájmom. 

2. Nájomca bude užívať prenajaté priestory riadnym a hospodárnym spôsobom, bude dodržiavať 
všeobecne platné predpisy, vzťahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca smie užívať nebytové 
priestory len na účely, uvedené v tejto zmluve. 

3. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať 
predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek časť inému do užívania alebo do podnájmu. Bez 
súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca umožniť užívanie alebo prevádzkovanie predmetu nájmu inej 
osobe ani na základe zmluvy o združení prípadne inej zmluvy o spoločnom podnikaní. 

4. Akékoľvek stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonať len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom prenajímateľa a na základe platného stavebného povolenia, alebo akéhokoľvek 
iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie. 

5. Zabezpečovať na vlastné náklady deratizáciu a dezinfekciu v prenajatých nebytových priestoroch 
podľa platných hygienických predpisov, 

6. Oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho obchodného 
mena, právnej formy, kontaktnej adresy. 

7. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky škody na majetku prenajímateľa ku ktorým dôjde 
v dôsledku prevádzky nájomcu alebo jeho nesprávnym používaním, resp. nedbanlivosťou alebo 
nedodržiavaním platných bezpečnostných predpisov. 

8. Nájomca môže na budove, v ktorej sa predmet nájmu nachádza, umiestniť svoje označenie podľa 
účelu dohodnutého v zmluve. 

 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať vo vlastnej réžii. Zamykanie budovy je dohodnuté 

nasledovne: nájomca zodpovedá za uzamykanie vstupných dverí na budove. 
2. Drobné opravy nebytového priestoru súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s touto údržbou 

znáša nájomca bez nároku na ich kompenzáciu zo strany prenajímateľa ( napr. opravy splachovača, 
batérií, kovania a zámok na  dverách, svetiel, vypínačov, sklá). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná  korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené 
v záhlaví zmluvy. Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za 
adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. V prípade nesplnenia oznamovacej 
povinnosti zmeny adresy na doručovanie, znáša následky s tým spojené osoby, ktorá si nesplnila 
svoju oznamovaciu povinnosť. 

4. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť doručené druhej strane. 
Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo doporučene do vlastných rúk. Za účinné 
doručenie výpovede alebo odstúpenie od zmluvy sa považuje aj  odmietnutie ich prevzatia zmluvnou 
stranou, ktorej je písomnosť určená, pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom 
odmietnutia prevzatia. 

5. Rovnako sa bude doručenie považovať za účinné aj v prípade ak adresát zásielku neprevezme 
z dôvodu neaktuálnosti adresy, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky doručenia 
výpovede alebo odstúpenia od zmluvy nastanú v danom prípade dňom vrátenia sa nedoručenej 
zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. 



6. K zmenám a doplnkom zmluvy môže dôjsť po vzájomnom dohovore a odsúhlasení zmluvných strán.  
7. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami 

zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a podporne ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka o nájme. 

8. Účastníci prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, 
omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase podpisu zmluvy nie je 
ničím obmedzená. Obsahu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazaný ju 
podpisujú. Zmeny a dodatky tejto zmluvy a jej príloh je možné vykonať len písomnou formou a len so 
súhlasom obidvoch zmluvných strán. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom 
každý účastník prevezme po jej podpise. 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strán. 
Dňom zverejnenia na web. obce 

 
V Trenčianskom Jastrabí, dňa  28.02.2022 
 
 
                     Za prenajímateľa:                       Za nájomcu : 
 
 
 
 
                             v.r.        v.r. 
  .........................................         ............................................... 
  Mgr. Marek Brožek     Miloš Rychtárech 

     starosta obce 


