
Z M L U V A  č. 6/2020
o prenájme pozemkov, 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

Prenajímateľ:
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Obec Prašice 
ul.l.mája 142/142
956 22 Prašice (ďalej len „prenajímateľ“) 
Erika Nemešová -  starostka obce
00310964
Primá banka Slovensko a.s. pobočka Topoľčany 
SK02 5600 0000 0008 8666 9001

Nájomca: MOTEL GASTRO, s.r.o.
Sídlo: Bernolákova 2070

955 01 Topoľčany
IČO: 51 340 232

Zastúpený: Miroslav Slezák, konateľ spol.
Adresa: Lipová 25, 956 22 Prašice

/ďalej ako nájomca/

ČI. 2
Predmet a účel nájmu

1/ Predmetom nájmu je pozemok v rekreačnej oblasti Duchonka, kde je umiestnená 
prevádzková jednotka - Turista bar a Autocamping Duchonka (ATC Duchonka). 
Obec Prašice je  výlučným vlastníkom pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Prašice 

LV č. 1526 a tieto pozemky spolu so stavbami a zariadeniami a hnuteľným 
majetkom sú predmetom nájmu:

a/ Pozemky na pare. č. : 3553/1 o výmere 198 732 m2, 3553/46 -  5 478 m2, 
3553/42 -  365 m2, 3553/43 -  98 m2, 3553/44 -  102 m2, 3553/45 -  99 m2, 
3553/31 -  75 m2, 3553/9 -  702 m2, 3553/36 -  36 m2, 3554 - 793 m2,
3555/1 - 2 023 m2, 3973/3 - 1 394 m2, 3973/1 -  6 600 m2, 3983 - 683 m2, 
3986/1 -  1 035 m2, kde sa nachádzajú elektrické prípojky k stanovému 
táboru, bunky a bungalovy, ktoré slúžia na ubytovanie rekreantov, recepčné 
bunky a sociálne zariadenia -  sprchy a WC a prevádzková jednotka Turista bar.
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Sociálne zariadenie 1 -  pare. č. 3553/34 36 m2
Sociálne zariadenie 2 -  pare. č. 3555/3 174 m2
Sociálne zariadenie 3 -  pare. č. 3553/33 103 m2
Spevnená plocha -  pare. č. 3973/3 1 394 m2
Turista bar vrátane okolitých budov 
Bunky, bungalovy na ubytovanie

c/ Hnuteľný majetok:
Predmetom nájmu sú hnuteľné veci nachádzajúce sa v nebytových priestoroch 
Turista baru, v bunkách, v bungalovoch. Presný zoznam hnuteľných vecí je uvedený 
v protokole o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy.

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

3/ Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude predmet nájmu ATC využívať najmä
na rekreačné účely -  ubytovanie rekreantov v bunkách, bungalovoch a v stanovom 
tábore, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
v Turista bare - predaj rýchleho občerstvenia.

ČI. 3 
Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.12.2020.
(

f  ČI. 4 
Výška ročného nájomného

1/ Výška ročného nájomného nebytových priestorov spojená s užívaním predmetu nájmu 
sa stanovuje na základe ponuky a vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže Obce Prašice. 
Nájomca si v ponuke za prenájom ATC Duchonka a Turista baru určil ročný nájom vo 
výške 2 000,- €.
Výška nájomného bola predmetom jednania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice dňa 
19.11.2020, na ktorom sa schválila výška ročného nájomného vo výške 3 000,- € 
uznesením č. 212/2020.

2/ Ročné nájomné na rok 2021 sa stanovuje vo výške 3 000,- Eur,
slovom: tritisíc eur.

b/ Spevnené plochy a stavby:
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ČI. 5
Platobné podmienky

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný vykonať úhradu ročného nájomného 
na rok 2021 vo výške 3 000,- € v termíne do 30.6.2021 bankovým prevodom na 
účet prenajímateľa - Primá banka Slovensko, pobočka Topoľčany, 
č. IBAN: SK.02 5600 0000 0008 8666 9001, variabilný symbol číslo nájomnej zmluvy, 
na základe vystavenej faktúry prenajímateľom.

2/ Výška nájomného od roku 2022 bude prejednávaná a schválená každý rok Obecným 
zastupiteľstvom po dohode s nájomcom. Nájomné bude splatné v termíne do 30.6. 
každoročne na základe vystavenej faktúry prenajímateľom a uhradené bankovým 
prevodom na účet prenajímateľa.

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/ Dodávku pitnej vody je nájomca povinný zmluvne uzatvoriť s dodávateľom služieb 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.

2/ Dodávku elektrickej energie si nájomca musí zmluvne uzatvoriť s dodávateľom 
služieb podľa vlastného výberu.

3/ Nájomca je povinný uhradiť miestny poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu
počas letnej turistickej sezóny na základe vystaveného rozhodnutia alebo faktúry 
Obcou Prašice.

Čl. 7
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Práva a povinnosti prenajímateľa:

1/ Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne 
a bežné užívanie.

Práva a povinnosti nájomcu:

2/ Nájomca je povinný využívať prenajaté priestory iba na účel dohodnutý v tejto zmluve, 
podľa čl. 2 bod 3/.

3/ 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.
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4/ Stavebné úpravy prenajatých priestorov je nájomca oprávnený vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.f

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

6/ 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 platných protipožiarnych a bezpečnostných predpisov.

7/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté priestory so starostlivosťou hospodára. Zaväzuje 
sa najmä udržiavať čistotu v prenajatých priestoroch a nehnuteľnostiach a chrániť ich 
pred poškodením.
Nájomca sa zaväzuje dodržiavať Štatút obce Prašice a RO Duchonka.

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.

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.

10/ Na požiadanie prenajímateľa je nájomca povinný vykonať fyzickú inventúru 
prenajatého majetku spolu s prenajímateľom.

11/ Nájomca je povinný na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia viesť 
ubytovaciu knihu rekreantov a Obci Prašice odvádzať daň za ubytovanie podľa 
platného všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice.
Poplatok je nájomca povinný uhradiť po vystavení Rozhodnutia na daň za ubytovanie 
Obcou Prašice.

ČI. 8 
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/ Počas plynutia výpovednej lehoty je nájomca povinný umožniť záujemcovi o nájom 
prehliadku prenajatého priestoru v prítomnosti prenajímateľa alebo osoby ním
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splnomocnenej. Nájomca nesmie byť prehliadkou zbytočne obťažovaný.

5/ Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu prenajaté priestory protokolárne 
odovzdať prenajímateľovi.

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

C1.9
Záverečné ustanovenia

1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom uvedeným na zmluve -  začiatok nájomného vzťahu. Nájomná zmluva bude 
zverejnená v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

2/ Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy formou písomných 
dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.

3/ Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov.

4/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu 
a každá zo zmluvných strán dostane jeden rovnopis.

5/ Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluva je zrozumiteľná, nie je 
uzatvorená v tiesni, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju  podpisujú.

V Prašiciach dňa 3 o .  //■ J Í O i O

Nájomca:

MOTEL GASTRC
v zastúpení 

Miroslav Slezák, kdňateľ spol.

Prenajímateľ:

/]

_____________ [_________ L_______________

Obec Prašice
v zastúpení 

Erika Nemešová, starostka obce
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