
/
Z M L U V A  č. 9/2019 

o nájme nebytových priestorov
uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

v znení neskorších predpisov

Cl. 1 
Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Názov:
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:

Obec Prašice 
ul.l.mája 142/142 
956 22 Prašice
Erika Nemešová, starostka obce
00310964
2021315538
Primá banka Slovensko a.s. pobočka Topoľčany 
SK02 5600 0000 0008 8666 9001

(ďalej len ako „prenajímateľ“)

Nájomca:

Názov združenia: 
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:

FitKO Prašice 
l.mája 150/150 
956 22 Prašice
Lukáš Michalka, predseda občianskeho združenia
50 492 357

(ďalej len ako „nájomca“)

ČI. 2
Predmet a účel nájmu

1/ Predmetom nájmu sú nebytové priestory v budove bývalého Obecného úradu v Prašiciach, 
kde je umiestnená prevádzková jednotka.
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti -  budovy bývalého Obecného 
úradu na ul. 1 .mája súp. č. 150, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Prašice, obec 
Prašice, okres Topoľčany a vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany 
na liste vlastníctva č. 1526 ako parcela č. 44/3.

2/ Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu:
a/ Nebytové priestory o celkovej výmere 205,86 m2

1. Miestnosť I. 2,10 x 2,60 m 5,46 m2
2. Miestnosť II. 9,90 x 5,00 m 49,50 m2
3. Miestnosť III. 2,70 x 5,00 m 13,50 m2
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4. Miestnosť IV. 5,00 x 4,20 m 21,00 m2
5. Miestnosť V. 2,90 x 3,60 m 10,44 m2
6. Miestnosť VI. 3,60 x 3,90 m 14,04 m2
7. Miestnosť VII. 3,60 x 2,60 m 9,36 m2
8. Miestnosť VIII. 3,60 x 6,90 m 24,84 m2
9. Chodba 20,20x1,20 24,24 m2
10. Vestibul horné posch. 2,70 x 2,90 m 7,83 m2
11. Schodište 5,20 x 2,70 m 14,04 m2
12. Vestibul dolné posch. 3,20 x 2,70 m : 2 4,32 m2
13. WC 2,70 x 2,70 m 7,29 m2

b/ Hnuteľné veci nachádzajúce sa v nebytových priestoroch, zoznam hnuteľných vecí 
je uvedený v Protokole o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku, ktorý je 
prílohou tejto zmluvy.

3/ Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať výlučne za účelom kultúmo-športovej 
činnosti, stretávania sa členov občianskeho združenia FitKO a tiež obyvateľov obce 
Prašice. Nebytové priestory sa prenajímajú ako Klubovňa a fitnes centrum.

ČI. 3 
Doba nájmu

Nebytové priestory sa prenajímajú na dobu neurčitú - od 1.11.2019.

ČI. 4
Výška nájomného a platobné podmienky

1/ Výška ročného nájomného nebytových priestorov spojená s užívaním predmetu nájmu sa 
stanovuje na základe zámeru prenajatia nehnuteľného majetku Obce Prašice z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pre FitKO Prašice a bola schválená Obecným zastupiteľstvom 
Obce Prašice dňa 28.8.2019 uznesením č. 91/2019.

2/ Ročné nájomné predstavuje symbolickú sumu 1,- € , slovom: jedno euro.

3/ Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný raz ročne vykonať úhradu nájomného 
v mesiaci január na základe vystavenej faktúry prenajímateľom.

ČI. 5
Úhrada za služby spojené s nájmom

1/ Úhrada za dodávku pitnej vody, plynu a elektrickej energie sa bude vykonávať 
na základe vystavenej faktúry prenajímateľom.

2/ Nájomca uhradí z celkových nákladov prenajímateľa na základe vyúčtovacích faktúr 
od dodávateľov energií poplatok za pitnú vodu vo výške 15%, poplatok za plyn vo 
výške 5% .
Elektrická energia spotrebovaná v prenajatých priestoroch sa bude fakturovať na základe 
odpočtu hlavného elektromeru č. 576747, od spotreby hlavného elektromeru sa odpočíta 
spotreba z podružného elektromeru Kvetinárstva.
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3/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platbou, môže 
prenajímateľ požadovať zaplatenie zákonných úrokov z omeškania určených vo 
všeobecne záväzných predpisoch, a to za každý kalendárny deň omeškania, odo dňa 
nasledujúceho po dni splatnosti faktúry až do dňa uskutočnenia platby.

ČI. 6
Práva a povinnosti zmluvných strán

1/ Nájomca predmet nájmu preberá od prenajímateľa v stave spôsobilom na dohodnutý účel 
nájmu.
Bez súhlasu prenajímateľa nie je možné prenajaté priestory využívať na iný účel, ako je 
uvedené v čl. 2 v bode 3/.

2/ Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté nebytové priestory počas doby nájmu do
podnájmu inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, tiež nie je 
oprávnený premiestňovať hnuteľné veci mimo prenajatých nebytových priestorov.

3/ Prenajímateľ zabezpečuje poistenie predmetu nájmu, na základe čoho je  nájomca povinný 
ihneď písomne, prípadne aj osobne nahlásiť každú poistnú udalosť, ktorá vznikla živelnou 
pohromou alebo v dôsledku zásahu cudzej osoby. V prípade nesplnenia si povinnosti 
všetky dôsledky znáša nájomca.

4/ Počas doby nájmu je  nájomca oprávnený vykonávať stavebné úpravy a iné zmeny 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

5/ Nájomca zodpovedá za vytvorenie podmienok na ochranu zdravia a života osôb, ktoré 
využívajú jeho služby v prenajatých priestoroch.

6/ Nájomca je povinný dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany majetku, BOZP, 
požiarnej ochrany a ďalšie právne predpisy súvisiace s nájmom nebytových priestorov.

7/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté priestory so starostlivosťou hospodára, udržiavať 
čistotu v prenajatých priestoroch a chrániť ich pred poškodením.
Nájomca sa zaväzuje dodržiavať Štatút obce Prašice, nerušiť výkon práv ostatných 
nájomcov v budove ako aj výkon práv prenajímateľa.

8/ Drobné opravy a náklady spojené a bežnou údržbou prevádzkových miestností do 
výšky 1 700,- € si vykonáva nájomca na vlastné náklady bez nároku zníženia nájmu. Pod 
pojmom drobné opravy a údržba sa rozumie napr.: upratovanie prenajatých a spoločných 
priestorov, maľovanie, oprava podlahy, oprava WC a batérií, výmena batérií, 
prietokových ohrievačov a i.

9/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv 
väčšieho rozsahu (oprava, ktorá podľa odhadu presiahne 1 700,- €) a umožniť vykonanie 
týchto opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 
Prenajímateľ sa zaväzuje tieto opravy vykonať bez zbytočných prieťahov tak, aby nebol 
bezdôvodne blokovaný výkon činnosti nájomcu.

10/ Nájomca je povinný vykonať lx  ročne fyzickú inventúru majetku s prenajímateľom.



ČI. 7 
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/ Prenajímateľ môže okamžite vypovedať zmluvu o nájme:
a) ak nájomca aj napriek písomnej výzve užíva prenajaté priestory v rozpore so zmluvou,
b) ak je nájomca aj napriek písomnej výzve v omeškaní s úhradou nájomného a za služby 

spojené s nájmom o viac ako jeden mesiac.

4/ 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.

5/ Počas plynutia výpovednej lehoty je nájomca povinný umožniť záujemcovi o nájom 
prehliadku prenajatého priestoru v prítomnosti prenajímateľa alebo osoby ním 
splnomocnenej. Nájomca nesmie byť prehliadkou zbytočne obťažovaný.

6/ Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu prenajaté priestory vyprázdniť a pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak, je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi 
uvoľnený priestor v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie, 
aké je obvyklé pri riadnom užívaní a údržbe. O odovzdaní prenajatého priestoru 
sa spíše protokol.

7/ Majetkové a finančné vysporiadanie medzi zmluvnými stranami musí byť vykonané 
ku dňu skončenia nájmu.

ČI. 8
Záverečné ustanovenia

1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

2/ Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa vyhotovujú na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán písomne a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú 
neplatné. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy.

3/ Ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 
zákonníkom - zákonom č. 116/1990 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

4/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu, prenajímateľ obdrží jeden rovnopis a nájomca jeden rovnopis.
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5/ Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 
súhlasu ju  podpisujú.

V Prašiciach dňa 31.10.2019

Nájomca: FitKO Prašice 
v zastúpení 

Lukáš Michalka, predseda združenia

FitH ^
1

956 í

rľcPrenajímateľ: Obec Prašice
v zastúpení 

Erika Nemešová, starostka obce
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