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Zmluva o nájme nebytových priestorov 
uzatvorená v zmysle zák.č. 116/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel 

 

 

 

Prenajímateľ:   Obec Blesovce 

Zastúpená:    Pavol Cabaj, starosta obce 

Sídlo:     Blesovce 117, 956 01  Bojná 

IČO:     00310221 

DIČ:     2021315373 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. Topoľčany 

Číslo účtu:    10820192/0200 

 

a 

 

Nájomca:    Mgr. Peter Čiernik 

Adresa:     

Rodné číslo:      

 

 

 

 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže v súlade 

s ustanoveniami §3 zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších zmien a noviel za nasledovných podmienok: 

 

 

I. 

Predmet plnenia 

 

l. Touto zmluvou o nájme prenajíma prenajímateľ nájomcovi miestnosť v nebytových 

priestorov nachádzajúcich sa v obci Blesovce, súp. č. 135, parcela č. 81/2 

v katastrálnom území obce Blesovce, evidovanej na LV č. 362 vo vlastníctve 

prenajímateľa. 

2. Prenajaté priestory sú v celkovej výmere 66 m2. 

 

 

II. 

Účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu podľa čl. I. nájomcovi za účelom propagácie 

kultúry – maľovanie obrazov.  

 

 

 

III. 

Čas nájmu 

 

1. Nájom nebytového priestoru uvedeného v čl. I. sa uzatvára na dobu neurčitú, a to s 

účinnosťou  od  01. 02. 2017. 
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IV. 

Výska a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia 

 

1. Mesačné nájomné predstavuje čiastku: 50,00 €  /slovom: päťdesiat € / 

2. Nájomné je splatné mesačne  do 25. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca, a to 

bezhotovostnou platbou z účtu nájomcu na účet prenajímateľa, č. ú. 10820192/0200. 

Ako variabilný symbol bude nájomca uvádzať rodné číslo, alebo v hotovosti do 

pokladne Obecného úradu. 

3. V prípade omeškania platby nájomného sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi uhradiť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 

 

 

VI. 

Práva, povinnosti a zodpovednosť nájomcu 

 

1. Nájomca je povinný: 

a) udržiavať prenajatý nebytový priestor na svoje náklady, uhrádzať náklady 

spojené s obvyklým udržiavaním a náklady spojené s opravou prenajatého 

majetku v prípade jeho poškodenia, 

b) užívať prenajatý nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve, 

c) písomne bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv 

spadajúcich do kompetencie prenajímateľa a umožniť prenajímateľovi 

vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá za 

škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla, 

d) ihneď oznámiť prípady vlámania a iných udalostí, ktoré spôsobujú, resp. 

spôsobili poškodenie majetku obce, ktorý má nájomca v prenájme, 

e) udržiavať poriadok v okolí nebytového priestoru a udržiavať okolie v čistote, 

v zimných mesiacoch odhadzovať sneh z prístupových chodníkov pred 

prevádzkou, 

f) v prípade oneskoreného odovzdania predmetu nájmu po jeho skončení zaplatiť 

prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania. 

 

2. Nájomca je oprávnený: 

a) užívať prenajatý nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve, 

b) prenechať prenajatý nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu len 

v prípade, že na to dostane písomný súhlas prenajímateľa, 

c) vykonávať úpravy, zmeny na veci, ktoré sú potrebné v záujme nájomcu, len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a na vlastné náklady. 

 

3. Nájomca je zodpovedný: 

a) za spôsobenú škodu na prenajatom predmete a zaväzuje sa ju odstrániť na 

vlastné náklady. 
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VII. 

Skončenie nájmu 

 

1. Prenajímateľ i nájomca sú oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu. 

2. Výpovedná lehota je 3 mesiace, počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede. 

3. Nájomca je povinný v prípade skončenia nájmu vrátiť nebytový priestor v stave akom 

ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

4. V prípade, ak nájomca prenajatý priestor neuviedol do pôvodného stavu s obvyklým 

opotrebením, zabezpečí to prenajímateľ s tým, že nájomcovi budú vyfakturované 

náklady s tým spojené a nájomca sa zaväzuje ich uhradiť do 7 dní od doručenia 

faktúry. 

 

 

VIII. 

Ostatné dojednania 

 

1. Prenajímateľ odovzdáva nebytový priestor nájomcovi do prenájmu v stave spôsobilom 

na dohodnuté užívanie. 

2. Nájomca prenajatý nebytový priestor v stave spôsobilom preberá.  

3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom nájomca obdrží jedno vyhotovenie. 

4. Na zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahuje zák. č. 116/1990 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 

a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

 

V Blesovciach, dňa 30. 01. 2017 

 

 

 

 

  

 

 

             Prenajímateľ:                     Nájomca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Pavol Cabaj                       Mgr. Peter Čiernik 

           starosta obce 


