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Zmluva o nájme 

 „Klubovňa  -  budova pre šport a rekreačné účely„ 
  

/ v ďalšom texte len zmluva/ 

uzatvorená  

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ:  

 

Obec Záhradné  

IČO: 00328022 

Obecný úrad Záhradné, Tulčícka 271/2, 082 16 Záhradné  

v zastúpení konajúci starosta obce Róbert Tkáč  

číslo účtu: SK11 5600 0000 0088 2972 2001 

Bankové spojenie: Prima banka 
 

/ďalej len ako prenajímateľ/ 
 

a 
 

Nájomca: Športový klub Záhradné    

Sídlo:    Tulčícka 2, Záhradné 

IČO:    319 55 401 

v zastúpení:   Stanislav Krajňak 

Bankové spojenie :         VUB 

Číslo účtu :                      SK6002 0000 0000 3037 790353 
 

 

/ďalej len ako nájomca/ 
 

 

Čl. I 

Predmet a účel nájmu 

1.1. Prenajímateľ vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ulici Družstevnej 

v Záhradnom  – budova súp.č. 399  zap. na LV  č. 608  kat. územie Záhradné, obec Záhradné. 

1.2. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania časť  priestorov  na nehnuteľnostiach 

uvedených v bode 1.1., nachádzajúcich sa v športovom areály Obce Záhradné, a to miestnosti 

o rozlohe 123 m2    a príslušné sociálne zariadenie, na činnosť športového klubu.   

 

 

Čl. II 

Nájomné 

2.1 Výška nájomného za prenajaté priestory je zmluvnými stranami dohodnutá na  1,- EUR  

mesačne bez DPH; v mesačných splátkach za aktuálny mesiac, vždy do 15. dňa aktuálneho 

mesiaca.  

  

2.2  Nájomné bude nájomca uhrádzať vždy za aktuálny mesiac, najneskôr do 15.dňa aktuálneho 

mesiaca, a to na základe tejto zmluvy a splátkových kalendárov, na účet alebo v pokladni 

obecného úradu raz mesačne. 

- číslo účtu:  SK11 5600 0000 0088 2972 2001 

- majiteľ účtu:  Obec Záhradné, Tulčícka 271/2,  Záhradné 

- bankové spojenie:   Prima Banka 

2.3 V nájomnom sú zahrnuté aj služby spojené s užívaním prenajatých priestorov, a to: dodávka 

tepla, odvoz odpadu separáciou.  

2.4 V nájomnom nie je zahrnuté upratovanie predmetu nájmu, ktoré si zabezpečuje nájomca na 

vlastné náklady. 
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2.5 V nájomnom ďalej nie sú zahrnuté úhrady za používanie telefónnych účastníckych staníc, 

vysokorýchlostného internetu, poplatky za služby zabezpečovacích systémov.   

2.6 Prenajímateľ je oprávnený zmeniť výšku poplatkov za služby, ak je preto dôvod vyplývajúci zo 

zmeny danej osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím cenových 

orgánov, alebo ak sa zmení rozsah alebo kvalita poskytovaných služieb. 

2.7 Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť nájomné, v ktorom sú zahrnuté aj služby spojené s užívaním 

priestoru, ak sa zvýši cena týchto služieb v prípade zmien vyplývajúcich z osobitne všeobecne 

záväzného právneho predpisu alebo z rozhodnutia cenových orgánov. 

2.8 Prenajímateľ je oprávnený jednostranne meniť výšku nájomného o tzv. inflačný koeficient 

uverejnený Štatistickým úradom SR za príslušné obdobie. Takto upravené nájomné je nájomca 

povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné 

oznámenie prenajímateľa o úprave výšky nájomného. 

2.9 Nájomca sa zaväzuje okrem bežného nájomného uhrádzať aj spotrebovanú elektrickú energiu 

a zemný plyn po ročnom rozúčtovaní predloženým prenajímateľom v zmysle vystavenej 

faktúry.  

2.10  Vyúčtovanie spotrebovanej elektrickej energie a zemného plynu bude doručené nájomcovi na 

základe faktúry vystavenej prenajímateľom, a to ku koncu každého kalendárneho roka. Nájomca 

berie na vedomie, že spotreba elektrickej energie bude meraná súčasným meračom, 

umiestneným  areály.  
 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

3.1.  Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi priestor daný do prenájmu v stave spôsobilom na riadne 

užívanie. Nájomca podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že súhlasí so stavom prenajatých 

priestorov. 

3.2.  Prenajímateľ je oprávnený priebežne, po vopred ohlásenej návšteve, v sprievode oprávnenej 

osoby nájomcu, skontrolovať prenajaté priestory, či tieto nájomca užíva v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve, avšak s výnimkou tých, ktoré z bezpečnostných dôvodov nájomca 

nie je povinný prezentovať /trezor, pokladne/. 

3.4.  Protipožiarna ochrana v prenajatých priestoroch je v réžii prenajímateľa. 
 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti nájomcu 

4.1. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi nájomné podľa čl. II tejto zmluvy. 

4.2.  Nájomca je povinný predmet nájmu dať poistiť proti združenému živlu a zaväzuje sa toto 

poistenie udržiavať po celú dobu nájmu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania doby 

nájmu si poistenie hnuteľného majetku, vo vlastníctve nájomcu, bude zabezpečovať nájomca na 

vlastné náklady. 

4.3. Nájomca je povinný užívať nebytový priestor riadne a len na účel dohodnutý touto zmluvou 

a len pre svoje potreby. Popri nájomcovi sú oprávnení nebytový priestor užívať aj zamestnanci 

nájomcu, ktorí v prenajatom priestore vykonávajú prácu. 

4.4. Nájomca sa zaväzuje, že bude zabezpečovať bežnú údržbu prenajatého priestoru   vrátane 

drobných opráv a znášať na svoju ťarchu všetky náklady s tým spojené. 

4.5. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, ktorý         

nebude bezdôvodne odmietnutý, vykonávať akékoľvek stavebné úpravy v prenajatých 

priestoroch.  

4.6.   Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu vykonanie tých opráv a prác, ktoré podľa 

tejto zmluvy nie je povinný vykonať alebo ich vykonanie zabezpečiť, inak zodpovedá za škodu, 

ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti. 

4.7. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní prenajatého priestoru v rozsahu potrebnom na   

vykonanie opráv. 

 4.7.1  vykonanie potrebných opráv 

           4.7.2  dohodou s nájomcom a prenajímateľom obce – vykonanie činnosti pri uskutočňovaní   

súťaží a akcií miestnych organizácií .  

4.8. Nájomca je oboznámený s tým, že vlastný hnuteľný majetok v prenajatom priestore je povinný 

dať poistiť na vlastné náklady. 
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4.9. Po skončení nájmu je nájomca povinný uviesť priestory do pôvodného stavu, v akom ich 

prevzal, prípadne do akého boli upravené so súhlasom prenajímateľa počas nájmu, a to 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie zodpovedajúce dobe užívania.   

4.10. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa dať predmet nájmu  

alebo akúkoľvek jeho časť do podnájmu tretej osobe.  

4.11. Nájomca sa pri svojej činnosti v prenajatých priestoroch zaväzuje dodržiavať všeobecne platné 

právne predpisy o protipožiarnej ochrane a všetky ostatné všeobecne záväzné  právne predpisy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia v prenajatých priestoroch.  

4.12. Protipožiarna ochrana v prenajatých priestoroch, ktoré sú predmetom nájmu podľa tejto zmluvy,  

je v réžii nájomcu.  

4.13. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca bude po skončení nájomného vzťahu naďalej 

neoprávnene užívať predmetnú nehnuteľnosť, je povinný za každý aj začatý mesiac zaplatiť 

prenajímateľovi pokutu vo výške dvojnásobku mesačného nájomného.  
 

 

 

Čl. V 

Doba nájmu 

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od  01.10.2016. 

5.2. Nájom je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 

každej zo zmluvných strán. 

5.3. Prenajímateľ a nájomca sú oprávnení vypovedať nájom kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu. 

5.4. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.  
 

 

 

Čl. VI 

Osobitné ustanovenia 

 

6.1 V prípade omeškania s peňažným plnením niektorej zo zmluvných strán, sa zmluvné strany 

dohodli na úrokoch z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania zo sumy, s ktorou je 

zmluvná strana v omeškaní. 

6.2 Prenajímateľ súhlasí s umiestnením reklamných tabúľ nájomcu na budove, a taktiež 

v priestoroch predmetného objektu. Určenie materiálu, veľkosti a miesta umiestnenia je 

v kompetencii nájomcu, avšak podlieha schváleniu prenajímateľa. Samotné osadzovanie 

zabezpečuje nájomca. Vyhotovenie reklamných tabúľ je v réžii nájomcu, pričom ostávajú v jeho 

vlastníctve. 

 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Táto zmluva môže byť zmenená, doplňovaná alebo upravovaná len po dosiahnutí vzájomného 

súhlasu oboch zmluvných strán. Tieto zmeny sú účinné, len ak majú písomnú formu, a ak sú 

podpísané prenajímateľom alebo oprávnenými zástupcami prenajímateľa.  

7.2. Táto zmluva je spísaná v dvoch identických vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

7.3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu 

uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné 

a určité. 

7.4. Všetky právne vzťahy založené touto zmluvou, ako aj práva a povinností z nej vyplývajúce, sa 

budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

7.5. Zmluvné strany sa v prvom rade pokúsia vyriešiť prípadné spory vzniknuté z plnenia 

a realizácie tejto zmluvy, predovšetkým rokovaním a dohodou zúčastnených strán.  

7.6. Zmluvné strany sa s obsahom zmluvy oboznámili, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne 

a vážne a na znak súhlasu ju podpisujú. 
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7.7. Otázky neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. 369/1990 

o obecnom zriadení v pl. znení, zák. č. 138/1991 o majetku obci v pl. znení a zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

7.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu.  

 

 

 

 

 

 

V Záhradnom,  dňa    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               prenajímateľ                          nájomca 

              

 
 


