
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2016 036 
 
Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ:  Obec Dechtice 

Sídlo:   919 53 Dechtice 488  

V zastúpení:  Bc. Karol Zachar – starosta obce 

IČO:   00 312 363 

DIČ:   202 113 3708 

Bankové spojenie: VÚB Trnava, a. s.  

Číslo účtu:  SK13 0200 0000 0000 0252 8212 

Tel:   033/5575 102 

e-mail:   obec@dechtice.sk 

( ďalej len prenajímateľ ) 

 

a 

 

Nájomca:  Klub tanečného športu R + S Dechtice 

V zastúpení:   Radoslav Kováčik 

Sídlo:    900 89 Častá, Fándlyho 41/28 

Bankové spojenie:   

Telefón:  0915 352 592 

e-mail:  radoslavkovacik01@gmail.com  

( ďalej len nájomca) 

 

PREAMBULA 

 

Účelom tejto zmluvy je upraviť nájomný vzťah zmluvných strán v súlade s ust. § 663 a nasl. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení a v zmysle ust. § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v 

znení neskorších predpisov. 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Predmetom zmluvy je nájom nebytových priestorov vo vlastníctve prenajímateľa v objekte Kultúrneho domu 

Dechtice, a to priestor na prízemí: vstupná chodba, sociálne zariadenia a sála.  

 

II. 

DOBA NÁJMU A UKONČENIE NÁJMU 

 

2.1 Nájomný vzťah vzniká od 1.10.2016 a jeho trvanie je stanovené na dobu 3 rokov, t.j. do 31.12.2019. 

2.2 Nájomný vzťah môže zaniknúť: 

a/ písomnou dohodou zmluvných strán s uvedeným dátumom  aj dôvodom ukončenia 

b/ uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená 

c/ písomnou výpoveďou z ktorejkoľvek strany - výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. V prípade neplatenia nájomného je výpovedná lehota 1 

mesiac. 

I. Prenajímateľ môže vypovedať nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú pred uplynutím doby z 

nasledovných dôvodov: 

- nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou, 

- nájomca mešká s platením nájomného viac ako 30 dní, 

- nájomca napriek písomnému upozorneniu hrubo a opakovane porušuje pokoj alebo poriadok, 

- bolo rozhodnuté o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový priestor, 

- nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  

  prenajímateľa. 

II. Nájomca môže vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednaného času z 

nasledovných dôvodov: 

- nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie, 

- prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti 



d/ odstúpením od zmluvy – odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane, 

pričom je nájomca povinný nebytový priestor vypratať bez zbytočného odkladu. 

I. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nájomca poruší tieto právne povinnosti: 

- v rozpore so zmluvou dá prenajatý priestor do podnájmu, 

- v prenajatom nebytovom priestore vykonáva bez súhlasu prenajímateľa zmeny, v dôsledku ktorých 

hrozí prenajímateľovi škoda,  

- napriek písomnej výstrahe užíva prenajatý priestor alebo strpí užívanie takým spôsobom, že 

prenajímateľovi vzniká škoda, alebo že mu hrozí  škoda, 

- neudržiava čistotu a poriadok v prenajatých priestoroch, sociálnych zariadeniach, aj vstupných 

priestorov 

II. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak: 

- bol prenajatý priestor odovzdaný nájomcovi v stave nespôsobilom na riadne užívanie alebo ak sa stane  

neskôr, bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť, nespôsobilým na riadne užívanie, 

e/ na základe zákona – podľa § 14 zákona 116/90 Zb. o nájme nájomný vzťah zaniká aj na základe iných 

právnych skutočností nezávislých od vôle zmluvných strán, napr. zánik predmetu nájmu alebo zánik nájomcu. 

 

III. 

ÚČEL NÁJMU 

 

3.1 Nebytové priestory uvedené v Čl. I tejto zmluvy je nájomca oprávnený užívať výhradne na: nácvik 

spoločenských tancov a športových tancov. 

3.2 Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory dva krát do týždňa v čase od 17 do 19 hodiny. V prípade 

potreby je možnosť dohodnúť telefonicky aj iný mimoriadny termín nácviku.   

 

IV. 

VÝŠKA NÁJOMNÉHO 

 

4.1 Nájomné za užívanie nebytových priestorov je stanovené dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 ods. 1 

zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Výška nájomného  je 5,00 eur za dve hodiny.  

4.3 Výška nájmu sa môže každoročne upraviť písomným dodatkom k zmluve vždy k 1.júnu bežného roka na 

obdobie 12 mesiacov z dôvodu valorizácie výšky nájmu v závislosti od miery inflácie meranej indexom 

spotrebiteľských cien zverejnenej Štatistickým úradom SR za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom 

predchádzajúcim. 

V. 

SPLATNOSŤ NÁJMU 

 

5.1 Nájomca za zaväzuje dohodnuté nájomné hradiť mesačne na základe vystavenej faktúry. 

5.2 V prípade neuhradenia nájomného v lehote splatnosti faktúry je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť 

úrok z omeškania v zmysle ust. § 3 NV SR č. 87/1995 Z. z. Prenajímateľ môže od nájomcu požadovať aj 

poplatok z omeškania, ktorý je za každý deň omeškania 1 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za 

každý i začatý mesiac omeškania. 

 

VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA 

 

6.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, má prenajímateľ zo zákona tieto povinnosti: 

 - odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie 

       - zabezpečovať riadne plnenie služieb spojené s nájmom. 

 

 

VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU 

 

7.1 Nájomcovi patria najmä tieto práva: 

a) právo užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve. 

7.2 Základnými povinnosťami nájomcu sú: 

a)  platiť nájomné, 

b)  zabezpečovať riadnu ochranu majetku, ktorý mu dal prenajímateľ do prenájmu, 



c)  udržovať čistotu  a poriadok nebytového priestoru,  sociálnych zariadení aj vstupných priestorov (chodba, 

schodisko), 

d) v prípade skončenia nájmu, vrátiť nebytový priestor v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal, s 

prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ak sa nedohodli s prenajímateľom inak, 

e) uhradiť prenajímateľovi všetky škody na majetku, ku ktorým dôjde v dôsledku prevádzky nájomcu alebo jeho 

nesprávnym používaním, resp. nedbanlivosťou alebo nedodržiavaním platných bezpečnostných predpisov, 

f) umožniť povereným pracovníkom obce vykonávať kontrolu dodržiavania a zabezpečenia ochrany majetku, 

ktorý mu bol ponechaný k dočasnému užívaniu, 

ch) uhradiť  každú škodu, ktorá bude spôsobená na majetku obce počas používania priestorov nájomcom,  

g) zabezpečiť dodržiavanie Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia 

pri práci a bezpečnosti technických zariadení a Vyhlášku MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, 

elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov 

a dymovodov, v znení ich neskorších predpisov, zabezpečovať protipožiarnu ochranu prenajatých objektov 

podľa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom 

znení. 

 7.3  Nájomca sa zaväzuje: 

a) podľa potreby obce a po vzájomnej dohode zabezpečiť zdarma jedno tanečné vystúpenie za rok. 

 

 

VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1 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. 

8.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to formou 

písomných dodatkov. 

8.3 Zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve sa riadia podľa príslušných  stanovení zák. č. 

116/1990 Zb., Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov platných v SR. 

8.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

8.5 Zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, dve pre prenajímateľa a jedna pre nájomcu. 

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, s touto zmluvou sa riadne oboznámili, jej obsah 

im je jasný, určitý, správne zachytáva ich vôľu, súhlasia s ním a že uzatvorili túto zmluvu slobodne a vážne, 

vedomí si právnych dôsledkov svojho rozhodnutia. 

 

Dechtice, dňa  04.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Bc. Karol Zachar  v. r.      Radoslav Kováčik v. r.   

   starosta obce 

    za nájomcu                                                                             za  prenajímateľa  

 

 


