
Z M L U V A  č. 7/2019 
o nájme nebytových priestorov

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

1.1 Prenajímateľ:

Článok I. 
Zmluvné strany

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Štatutárny orgán:

Obec Prašice
ul. I.mája 142/142, 956 22 Prašice
00 310 964
2021315538
Príma banka, pobočka Topoľčany 
SK02 5600 0000 0008 8666 9001 
Erika Nemešová, starostka obce

(ďalej len ako „Prenajímateľ“)

1.2. Nájomca:

Názov: Záchranná zdravotná služba Bratislava
Sídlo: Antolská 11, 850 07 Bratislava
IČO: 17 336 210
DIČ: 2020845827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK85 8180 0000 0070 0028 7955
Zriadená zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991 -  A/XXI-3 v znení neskorších zmien 
s účinnosťou od 1.1.1992
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Slovák, generálny riaditeľ

Ing. Dušan Valent, ekonomický riaditeľ

(ďalej len ako „Nájomca“)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet a účel nájmu

2.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na ulici I.mája 
v Prašiciach, a to budovy Požiarnej zbrojnice súp. č. 209, postavenej na parcele 
č. 3136/45, stavby garáže súp. č. 1376, postavenej na parcele č. 3136/72, 
v katastrálnom území Prašice, obec Prašice, okres Topoľčany a vedených Katastrálnym 
odborom Okresného úradu Topoľčany na liste vlastníctva č. 1526 (ďalej spolu len 
„nehnuteľnosti“). Vlastnícke právo prenajímateľa je preukázané výpisom z listu 
vlastníctva, ktorého kópia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.2. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do nájmu za odplatu:
a) nebytové priestory o celkovej výmere 68,96 m2

- miestnosť I. 2,90x4,40 m 12,76 m2
- miestnosť II. 4,00x4,00 m 16,00 m2
- miestnosť III. 4.00x4,00 m 16,00 m2



- miestnosť IV. 4,00x5,30 m 21,20 m2
-W C  1,50x2,00 m 3,00 m2
- spoločné priestory (chodba, schody),

b) garáž o celkovej výmere 28,00 m2,
c) hnuteľné veci nachádzajúce sa v nebytových priestoroch, zoznam hnuteľných vecí je 

uvedený v Protokole o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tejto zmluvy,
(ďalej len „predmet nájmu “).

Nájomca má právo parkovania na spevnenej ploche pred budovou Požiarnej zbrojnice 
a tiež pred garážou.

2.3. Prenajímateľ touto zmluvou odplatne prenecháva predmet nájmu do užívania Nájomcovi
a Nájomca predmet nájmu prijíma.

Článok III.
Doba nájmu

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 04.12.2019 do 04.12.2025, za
predpokladu, že bola pred dňom účinnosti zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a za predpokladu, že predmet nájmu bol 
uvedený do prevádzky rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na 
základe žiadosti Nájomcu.

Článok IV.
Účel nájmu

4.1. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať výlučne za účelom prevádzkovania 
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci v zmysle predmetu svojej činnosti na základe 
Rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava, číslo 
rozhodnutia: 62779/2019 zo dňa 30. júla 2019.

Článok V.
Úhrada za nájom, služby spojené s nájmom a spôsob platby

5.1. 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 Záchrannú zdravotnú službu Bratislava 
a bola schválená Obecným zastupiteľstvom Obce Prašice dňa 28.8.2019 uznesením 
č. 89/2019.

Ročné nájomné sa stanovuje vo výške 1 500,- €,
slovom: jedentisícpäťsto eur.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný vykonať úhradu časti nájomného na 
rok 2019 na obdobie od 4.12. -  do 31.12. vo výške 115,06 € na základe vystavenej 
faktúry Prenajímateľom.

5.3. Nájomné od roku 2020 vo výške 1 500,- € sa Nájomca zaväzuje uhrádzať raz ročne 
v mesiaci január na základe Prenajímateľom vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry 
sa dojednáva na 30 dní odo dňa doručenia faktúry Nájomcovi. Zmluvné strany sa 
dohodli, že Prenajímateľ bude zasielať Nájomcovi faktúry poštou formou doporučeného 
listu, pričom na ich doručovanie sa vzťahuje úprava v čl. VIII. tejto zmluvy.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za dodávku elektrickej energie, plynu, pitnej vody 
a stočného sa bude vykonávať na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom.
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5.5. Nájomca uhradí z vypočítaných nákladov Prenajímateľom (na základe vyúčtovacích 
faktúr od dodávateľov energií) poplatok za plyn, pitnú vodu a stočné vo výške 28 % 
z celkových nákladov.
Elektrická energia spotrebovaná v prenajatých priestoroch sa bude fakturovať na 
základe odpočtu podružného elektromera č. 058876-0804.
Spotrebovaná elektrická energia v spoločných priestoroch (chodba, WC) sa bude 
fakturovať na základe odpočtu hlavného elektromera č. 576830 a vyúčtovacej faktúry 
od dodávateľa energie. Od spotreby hlavného elektromera sa odpočítajú spotreby 
všetkých podružných elektromerov a výsledná spotreba spolu so stálymi poplatkami 
(tarifné, distribučné poplatky, spotrebná daň a i.) sa rozdelí medzi všetkých nájomcov 
budovy.

5.6. Nájomca sa zaväzuje uhradiť každý rok miestny poplatok za odvoz komunálneho 
odpadu na základe vystaveného rozhodnutia Prenajímateľom, podľa platného 
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice.

5.7. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom formou 
bezhotovostného prevodu zo svojho účtu na účet Prenajímateľa, uvedený vo faktúre, 
resp. uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa jedna zo zmluvných strán dostane do 
omeškania s akoukoľvek platbou voči druhej zmluvnej strane, je strana, ktorá nie je 
v omeškaní oprávnená požadovať od druhej strany zaplatenie zákonných úrokov 
z omeškania určených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to odo dňa 
nasledujúceho po dni splatnosti faktúry, až do dňa uskutočnenia platby vrátane, ak 
platba nebola uhradená v lehote jej splatnosti.

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Nájomca sa pred uzavretím zmluvy podrobne oboznámil so stavom predmetu nájmu.

6.2. Nájomca predmet nájmu preberá od Prenajímateľa ku dňu 4.12.2019 v stave 
spôsobilom na dohodnutý účel nájmu. Predmet nájmu je nájomca oprávnený užívať 24 
hodín denne a 7 dní v týždni.

6.3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu počas doby nájmu do podnájmu inej 
osobe bez súhlasu Prenajímateľa, tiež nie je oprávnený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prenajímateľa zmeniť účel nájmu.

6.4. Počas doby nájmu je Nájomca oprávnený vykonávať zmeny (stavebné úpravy a pod.) 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa.

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

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

6.7. Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté priestory so starostlivosťou hospodára a chrániť
ich pred poškodením. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať Štatút obce Prašice nerušiť
výkon práv ostatných nájomcov v budove, ako aj výkon práv Prenajímateľa.
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6.8. Drobné opravy a náklady spojené s 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.

6.9. 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.

6.10. Za tým účelom sa Nájomca zaväzuje umožniť Prenajímateľovi na požiadanie prístup 
na kontrolu prenajatých priestorov. Prístup a právomoci kontrolných orgánov štátnej 
štátnej správy týmto nie sú dotknuté.

6.11. 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. Za majetok, ktorý je 
vo vlastníctve Nájomcu, zodpovedá Nájomca.

6.12. Nájomca je povinný umožniť pracovníkom Prenajímateľa kontrolu stavu predmetu nájmu 
vždy v prítomnosti zástupcu Nájomcu. Takúto kontrolu môže Prenajímateľ vykonať len 
po predchádzajúcej žiadosti doručenej alebo oznámenej Nájomcovi aspoň 1 deň 
vopred.

6.13. Zmluvné strany sa zaväzujú zmeny údajov uvedených v čl. I. tejto zmluvy obratom 
písomne nahlásiť druhej zmluvnej strane na jej adresu.

6.14. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil Nájomcu pri 
užívaní predmetu nájmu, okrem plánovaných opráv, úprav a rekonštrukčných prác, 
odstránenia havarijného stavu alebo následkov inej mimoriadnej udalosti.

6.15. Nájomca je oprávnený umiestniť označenie svojej organizácie na a v budove spôsobom 
a na mieste dopredu dohodnutom s Prenajímateľom takým spôsobom, aby negatívne 
nenarúšali celkový vzhľad objektu a neboli v kolízii s označením iných subjektov.

Článok VII. 
Skončenie nájmu

7.1. Nájom sa môže skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) zánikom právnickej osoby Nájomcu bez právneho nástupcu,
c) odstúpením v prípadoch upravených touto zmluvou v bode 7.3.a 7.4
d) výpoveďou zo strany Prenajímateľa alebo Nájomcu z dôvodov uvedených v § 9 odsek 2 

a 3 a § 11 zákona č. 116/1990 Zb. alebo zo strany Nájomcu z dôvodu, že stratí 
povolenie na prevádzkovanie činnosti, na ktorú má predmet nájmu v užívaní podľa tejto 
zmluvy, prípadne z iných dôvodov.

7.2. Dohodou zmluvných strán sa výpovedná lehota stanovuje na 3 mesiace, počítajúc od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane.

7.3. Prenajímateľ môže písomne odstúpiť od zmluvy, ak
a) Nájomca napriek písomnej výzve užíva predmet nájmu takým spôsobom, že 

Prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda,



b) Nájomca napriek písomnej výzve užíva predmet nájmu v rozpore s účelom nájmu,
c) Nájomca je napriek písomnej výzve v omeškaní s úhradou nájomného a za služby 

spojené s nájmom (článok V.) o viac ako jeden mesiac.

7.4. Nájomca môže písomne odstúpiť od zmluvy, ak
- predmet nájmu sa stane bez zavinenia Nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie,

7.5. Odstúpenie od zmluvy treba oznámiť písomne a uviesť v ňom dôvody odstúpenia. 
Zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

7.6. V prípade skončenia nájmu sa Nájomca zaväzuje vypratať a odovzdať prenajaté priestory 
do 7 dní odo dňa skončenia nájmu podľa tejto zmluvy Prenajímateľovi. Nájomca je 
povinný odovzdať predmet nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie. O odovzdaní a prevzatí nájomných priestorov spíšu zmluvné strany protokol.

Článok VIII. 
Doručovanie

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy 
uvedené v záhlaví zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. 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 zmluvná strana, ktorá si nesplnila 
svoju oznamovaciu povinnosť.

8.2. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť doručené druhej 
zmluvnej strane. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo doporučene 
do vlastných rúk. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy sa považuje 
aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, pričom 
zásielka sa bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia. 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 prípadne dňom 
vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 
nedozvedel.

8.3. Ustanoveniami odsekov 8.1 a 8.2 tohto článku zmluvy sa bude spravovať doručovanie 
všetkých písomností medzi zmluvnými stranami, pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo pokiaľ v tejto zmluve nie je upravené inak.

8.4. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami (s výnimkou akýchkoľvek schvaľovacích 
úkonov) sa môže uskutočňovať, okrem doručenia poštou, aj elektronicky.

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia

9.1. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 
zákona č. 116/1990 Zb. a Občianskeho zákonníka.

9.2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené iba na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán formou písomného dodatku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

9.3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach splatnosťou originálu, z ktorých 
Prenajímateľ obdrží 1 a Nájomca 1 vyhotovenie.
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9.4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, vrátane sporov ojej 
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo zmluvných strán 
riešené na príslušnom súde.

9.5. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatváranú 
v bežnom obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia stým, že zmluva 
bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a to v rozsahu 
a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie 
o uzatvorení dodatku. Taktiež súhlasia so zverejnením nájomnej zmluvy na webovej 
stránke Prenajímateľa.

9.6. Táto zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán a účinná dňom 4.12.2019 za 
predpokladu, že bola pred týmto dňom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky a za predpokladu, že predmet nájmu bol uvedený do 
prevádzky rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na základe žiadosti 
Nájomcu.

9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy 
vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, 
vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie 
je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto 
zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu 
podpísali.

9.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
príloha č. 1 -  List vlastníctva č. 1526 vedený Katastrálnym odborom Okresného úradu 
Topoľčany,
príloha č. 2 -  Protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku.

V Prašiciach dňa: J f v Bratislave dňa: W • H

Prenajímateľ -  Obec Prašice:

/  /
Nájomca -  Záchranná zdravotná služba Bratislava

L

Erika Nemešová 
starostka obce

)

jfig^Ľubomír Slovák P * -
generálny riaditeľ

\
Ing. Dušan Valent
ekonomický riaditeľ

/

ZÂC
s

850

t,


