
Č.NZ: 4/2016

Z M L U V A
o nájme pozemkov, o nájme nebytových priestorov 

a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

uzavretá

podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o nájme a podnájme 
pozemkov, nebytových priestorov v zmysle § 663 až 684 a §721 až 723 Občianskeho

zákonníka.

ČI. 1 
Zmluvné strany

Obec Prašice 
ul.l.mája 142/142 
956 22 Prašice

Erika Nemešová -  starostka obce
00310964
PRÍMA banka Slovensko a.s. pobočka Topoľčany 
SK02 5600 0000 0008 8666 9001 
/ďalej ako prenajímateľ/

František Maderič 
M. Benku 4660/31 
955 01 Topoľčany

47 843 896 
/ďalej ako nájomca/

ČI. 2
Predmet a účel nájmu

1. Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti a to pozemky a stavby -  nebytové priestory, ktoré 
sa nachádzajú v k. ú. Prašice, v autocampingu (ďalej ako ATC) Duchonka.
Obec Prašice je výlučným vlastníkom pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Prašice, zapísaných 
na LV č. 1526 a tieto pozemky spolu so stavbami bez hnuteľného majetku sú predmetom 
nájmu:

a) Pozemky:
Zastavané plocha a nádvoria - pare.č.3553/42 výmera 365 m2, 3553/43 výmera 
98 m2, 3553/44 výmera 102 m2, 3553/45 výmera 99 m2,
Trvalé trávnaté porasty -  pare.č.3553/46 výmera 5478 m2.

Prenajímateľ:
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie: 
IBAN č.:

Nájomca:
Sídlo:

IČO:
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b) Stavby -  nebytové priestory:
Sauna pre šport a rekreáciu s.č. 1053 pare.č.3553/42,
Sociálne zariadenie pre šport a rekreáciu s.č.1060 pare.č.3553/43,
Sociálne zariadenie pre šport a rekreáciu s.č. 1050 pare.č.3553/44,
Sociálne zariadenie pre šport a rekreáciu s.č.1059 pare.č.3553/45.

2. Prenajímateľ prehlasuje, že je oprávnený prenechať vyššie uvedené nehnuteľnosti do nájmu 
nájomcovi v zmysle ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Nájomca bude predmet nájmu využívať na športové účely - prevádzkovanie športoviska 
v ATC Duchonka.
Uvedenú činnosť môže nájomca vykonávať na základe živnostenského listu vydaného 
Okresným úradom Topoľčany, odborom živnostenského podnikania, dňa 2.7.2014 pod 
č. OU-TO-OZP-2014/006263-3, č. živnostenského registra 470-17894.

4. Nehnuteľný majetok bol prenajatý z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a), 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý bol schválený 
Obecným zastupiteľstvom v Prašiciach uznesením č. 217/2014 dňa 16.10.2014.

ČI. 3 
Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.5.2016.

ČI. 4 
Výška nájomného

1. Výška nájomného sa určuje dohodou zmluvných strán podľa § 671 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. Výška nájomného za pozemky a nebytové priestory spojené s užívaním predmetu 
nájmu bola schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 28.4.2016 uznesením č. 157/2016.

2. Nájomné na rok 2016 predstavuje sumu 600,-€, slovom: šesťsto eur.

ČI. 5 
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný vykonať úhradu alikvotnej čiastky 
nájomného na obdobie od 1.5.2016 -  do 31.12.2016 vo výške 400,- €, slovom štyristo eur, 
v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 300,- € musí uhradiť nájomca pri podpise 
nájomnej zmluvy a druhú splátku vo výške 100,- € v termíne do 30.9.2016.

2. Výška nájomného od roku 2017 bude každoročne prejednaná a schválená Obecným 
zastupiteľstvom a písomné oznámenie o výške nájomného bude zaslané nájomcovi spolu 
s faktúrou a výpisom z uznesenia Obecného zastupiteľstva.
Nájomca je povinný uhradiť faktúru za nájom v termíne do 14 dní odo dňa vystavenie faktúry.
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3. Za nedodržanie termínu splatnosti nájomného môže prenajímateľ uplatniť voči nájomcovi 
úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžného nájomného za každý kalendárny deň omeškania.

4. Pokiaľ nájomca nedodrží ustanovenia uvádzané v čl. 5, prenajímateľ má právo okamžite 
odstúpiť od zmluvy.

Čl. 6
Úhrada energií a súvisiace služby

1. Likvidácia komunálneho odpadu bude zabezpečená v rámci vývozu odpadu celého ATC 
ktorý má v prenájme spol. s r. o. LD RELAX, v zastúpení konateľom spol. Mgr. Lukášom 
Baluškom.

2. Nájomca je povinný uzatvoriť si zmluvu s nájomcom ATC spol. s r. o. LD RELAX 
na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a taktiež za spotrebu energií -  elektrickej 
energie a vody.

3. Pokiaľ nájomca nedodrží ustanovenia uvádzané v čl. 6 bod 2., prenajímateľ má právo 
okamžite odstúpiť od zmluvy.

Čl. 7
Technický stav nebytového priestoru

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne
a bežné užívanie. Nájomca nemôže prenajaté priestory a pozemky využívať na iný účel, 
ako je uvedené v čl. 2 v bode 3.

2. Nájomca nemôže poskytnúť prenajaté nehnuteľnosti a nebytové priestory podľa čl. 2 
bod 1. nájomnej zmluvy na činnosť tretích osôb / nemôže ich prenajať / bez súhlasu 
prenajímateľa.

3. Prípadné stavebné úpravy je nájomca oprávnený vykonať iba po predchádzajúcom 
písomnom súhlase prenajímateľa a príslušného stavebného úradu.

4. Drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou prevádzky a okolia prevádzky 
v ATC si vykonáva nájomca na vlastné náklady bez nároku zníženia nájmu.

5. Pokiaľ nájomca nedodrží ustanovenia uvádzané v čl. 7 , prenajímateľ má právo 
okamžite odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca je zodpovedný za vytvorenie podmienok na ochranu zdravia a života osôb, ktoré 
využívajú jeho služby v prenajatých priestoroch.
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2. Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté priestory so starostlivosťou hospodára. Zaväzuje 
sa najmä udržiavať čistotu v prenajatých priestoroch a nehnuteľnostiach a chrániť ich 
pred poškodením.

' v
Nájomca sa zaväzuje dodržiavať Štatút obce Prašice a RO Duchonka.

3. Nájomca sa zaväzuje vykonávať kontrolu stavu prenajatých nehnuteľností a nebytových 
priestorov z hľadiska protipožiarnej prevencie a bezpečnosti práce a je v plnom rozsahu 
zodpovedný za dodržiavanie príslušných protipožiarnych a bezpečnostných predpisov.

4. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi prístup do prenajatých priestorov na jeho 
požiadanie.

5. Nájomca sa zaväzuje v termíne do začiatku turistickej sezóny 2016 vykonať práce spojené 
s vytvorením provizórneho oplotenia pre športové aktivity.

6. Nájomca sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v prenajatých priestoroch a na prenajatom 
pozemku tak, aby nebola narušená činnosť ostatných nájomcov.

ČI. 9 
Skončenie nájmu

1. Nájom môže skončiť: a/ písomnou dohodou zmluvných strán
b/ písomnou výpoveďou

2. V písomnej dohode o zániku nájmu sa uvedie deň, ku ktorému nájom skončí.
Ak deň skončenia nájmu nie je v dohode uvedený, skončí sa nájom dňom nasledujúcim po dni, 
keď bola písomná dohoda uzavretá.

3. Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany tri mesiace a začína plynúť od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade 
pochybnosti sa výpoveď pokladá za doručenú tretím dňom po jej odoslaní.

4. Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu prenajaté priestory protokolárne 
odovzdať prenajímateľovi. Taktiež je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť 
všetky závady a poškodenia, ktoré v prenajatých priestoroch spôsobil vlastnou činnosťou, 
resp. činnosťou osôb, ktoré plnili jeho pokyny. Stavby, ktoré mal v prenájme, musí 
odovzdať aspoň v takom stave, v akom ich prevzal a v prípade znečistenia stien, ich musí 
na vlastné náklady vymaľovať.

5. Ku dňu skončenie nájmu musí byť vykonané majetkové a finančné vysporiadanie medzi 
zmluvnými stranami.

ČI. 10 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Všetky dodatky k tejto zmluve sa vyhotovujú písomne a musia byť podpísané 
oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.
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/
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu a každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu ju  podpisujú.

V Prašiciach dňa 29.4.2016

Nájomca: Fra ntišéTíMaderič

X
*

Prenajímateľ: Obec Prašice
zastúpený 

Erika Nemešová, starostka obce
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