
   

Z m l u v a č.  2016 003 

o nájme nebytových priestorov a pozemku.  

 
 

Prenajímateľ:  Obec Dechtice 

                        zastúpená:  Karolom Zacharom, starostom obce 

                        bankové spojenie:    VÚB Trnava 

                        číslo účtu:                 SK13 0200 0000 0000 0252 8212 

                        IČO:                          313 363 

                        DIČ:                          2021133708         

 

Nájomca:         Anton Koleňák - záhradníctvo 

                         Železničná 779/17 

                         919 04 Smolenice 

                         Bankové spojenie: VÚB Trnava 

                         Číslo účtu:            SK37 0200 0000 0016 9207 4653 

                         IČO:                     40346030 

                         DIČ:                     SK1030758465 

                     

 
I. 

Predmet zmluvy 

 

l. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytové priestory nachádzajúce sa v budove popis. č. 

  483 o celkovej výmere 49 m2 na účely: ,,Záhradníctvo – Anton Koleňák“ a časť pozemku  

  v KU Dechtice, parc. č. 107 o výmere   30  m² zapísaného na LV č. 1523, na účely postavenia  

  prístrešku.  Pozemok na   uvedenej parcele je vlastníctvom Obce Dechtice 

 

2. Nájomca je povinný uvedené priestory využívať výlučne na účely podľa ods. 1. 

 

II. 

Doba nájmu 

 

1. Užívanie prenajatých priestorov sa dojednáva na dobu určitú v trvaní od 10.3.2016 do    

    31.12.2018. 

 

III. 

Odplata za prenájom 

 

1. Výška nájomného za nebytové priestory  bola stanovená na základe dohody vo výške 16,76    

    € za 1 m2 ročne,  celkom za celý rok 821,24 €, za prenajatý pozemok je stanovené ročné   

    nájomné vo výške    243,00 €. Celkové ročné nájomné za prenajaté priestory je 1064,24 €.   

 

2. Výška ročnej úhrady nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu sa bude uhrádzať  

    na   základe skutočnej spotreby. 

 

 

 



IV. 

Platobné podmienky 

 

1. Nájomca bude úhradu za prenajaté priestory  realizovať na účet prenajímateľa    

    v pravidelných mesačných splátkach vo výške 88,69 € vždy k 5. dňu v mesiaci. 

    Výška nájomného za prvý mesiac je   60,08 €  a je splatná do konca mesiaca. 

     

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi pokutu vo výške 0,05% z omeškanej splátky 

    za každý deň omeškania platby splátky. 

 

3. Úhrada nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu bude vyúčtovaná vždy po obdržaní        

    vyúčtovacej  faktúry od ZSE Energia, a.s. Trnava vo výške 40 % z celkovej sumy. 

  

4. Úhrada nákladov za spotrebu vody bude zúčtovaná vždy po obdržaní  faktúry od   

    TAVOS, a.s. Piešťany vo výške 40 % z celkovej sumy. 

 

V. 

Iné ustanovenia 

 

l. Prenajímateľ dáva súhlas nájomcovi vykonať úpravy prenajatých priestorov, ktoré sú         

   vymedzené pre účely stanoveného využitia. Pre stavebné investície a rekonštrukciu   

   potrebuje však predchádzajúci súhlas prenajímateľa.  

 

2. Všetky náklady spojené s úpravami podľa predchádzajúceho odseku a náklady na   

    pravidelnú údržbu prenajatých priestorov hradí nájomca. Nájomca si vyhradzuje nárok na   

    zdemontovanie prístrešku postaveného na prenajatom pozemku. 

 

3. Nájomca je povinný udržovať vonkajší priestor v okolí prenajatej budovy v čistote    

    a poriadku, v zimnom období údržbu chodníka. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

l. Túto zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami obojstranne odsúhlasenými, takže 

   strany sa nemôžu dovolávať žiadnych iných dohôd. 

 

2. Táto zmluva o prenájme nebytových priestorov a pozemku sa vyhotovuje v štyroch    

    rovnopisoch, z  ktorých každá strana obdrží  po  dva rovnopisy. 

 

V Dechticiach, 10.03.2016 

 

 

prenajímateľ:                                                              nájomca:     

 

 

 

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

Bc. Karol Zachar, v. r.                                                          Anton Koleňák, v. r.  

        starosta obce 



   

 


