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Zmluva o nájme nebytových priestorov
uzatvorená podl’a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znění neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných

v znění neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímatel’:
Trenčiansky samosprávný kraj 
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spoienie:
IBAN.
IČO:
DIČ:

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Ing Jaroslav Baška, předseda
Státna pokladmca
SK51 8180 0000 0070 0050 4489
36 126 624
2021613275

(ďalej len ako „prenajímatel’“ alebo ako „TSK“ )

a

Nájomca:
Daniela Lúdiková
Obchodné měno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spoienie: 
IBAN:

Daniela Lúdiková DL
Pravenec 57, 972 16 Pravenec
3041565
1020581452
SKI 020581452
Slovenská sporiteLna, a.s.
SK98 0900 0000 0000 6653 6553

Názov a číslo registra: Živnostenský register Okresného úřadu v Prievidzi, č. 307-2754 
(ďalej len ,,nájomca“)

(spoločne ďalej požičiavatel’ a vypožičiavatel’ ako „zmluvné strany“).
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PREAMBULA

Na základe vyhodnotenia cenových ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018 (ďalej len 
,,PN“) na nájom nehnutel’ného majetku, v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znění neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §9a 
ods. 9 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných cellcov a v súlade s článkom 24 
anasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávného kraja v znění Dodatku 
č. 1 ač. 2 kZásadám hospodárenia smajetkom Trenčianskeho samosprávného kraja, 
uzatvárajú prenajímatel’ a nájomca túto nájomnú zmluvu (ďalej len „zmluva"), v súlade 
s podmienkami vyhlášenými prenajímatel’om vo zverejnenom zámere PN.
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C1.I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je závazok prenajímatel’a, že přenechá nájomcovi do užívania 
predmet nájmu konkretizovaný v čl. II tejto zmluvy a závazok nájomcu, že za užívanie 
predmetu nájmu zaplatí prenajímatel’ovi nájomné vo výške a spósobom dojednaným 
v ustanoveniach tejto zmluvy.

ČL II
Predmet nájmu

1. Predmetom nájmu podFa tejto zmluvy je časť nebytového priestoru vo výlučnom 
vlastníctve prenajímateFa, nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci Prievidza, 
v lcatastrálnom území Prievidza zapísaného na liste vlastníctva č. 11866 alco:

- stavba- fitnes centrum, predajňa, súp. č. 534, postavená na parcele pare. č. 2214/3 ( a to 
miestnosť číslo 1) o celkovej výmere podlahovej plochy 50 m1 2.

2. Přesná špecifikácia predmetu nájmu, v podobě zakreslenia vpódoryse stavby, je 
neoddeliteFnou súčasťou predmetnej zmluvy ako Příloha č. 1.

3. PrenajímateF odovzdá predmet nájmu alďúče od objektu nájomcovi v deň nasledujúci po 
dni účinnosti zmluvy.

4. O odovzdaní/prevzatí bude vyhotovený písomný protokol obsabujúci opis stavu predmetu 
výpožičky v čase jeho odovzdania/prevzatia.

ČL III
Doba nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitá v trvaní 24 mesiacov od 15.02.2018 
do 14.02.2020.

Čl. IV 
Účel nájmu

1. Nájomca sa zavazuje využívat’ predmet nájmu podFa tejto zmluvy výlučné za účelom 
skladovania tovaru - hračiek.

2. Nájomca je povinný zaznamenávat’ čas strávený na predmete nájmu na osobitnom výkaze 
a tento predkladať prenajímateFovi raz mesačne do 10,-teho dňa každého mesiaca 
za predchádzajúci mesiac. PrenajímateF je oprávněný vykonávat’ kontrolu správnosti 
předkládaných výkazov.

ČlánokV.
Výška nájmu a úhrada nákladov za poskytované služby

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 29,64 eur ročně za lm2 podlahovej
plochy nebytových priestorov, čo ročně představuje 1 482 eur a mesačne 123,50 eur



2. Nájomca bude platit’ nájomné mesačne vopred na účet prenajímatel’a vedený v Štátnej 
pokladnici, IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 na základe faktúry vystavenej 
prenajímatel’om vždy do 10. dňa v mesiaci. Splatnost’ faktúry za nájomné je do 14,-teho 
dňa odo dňa jej doručenianájomcovi.
Za mesiac febraár 2018 bude nájomcovi vystavená faktúra za pomemú časť nájmu do 5 
dní od účinnosti zmluvy a nájomca sa zavazuje túto falctúru uhradit’ do 28.02.2018.

3. Za poskytované služby bude nájomca platit’ preddavkové platby mesačne vopred vo výške 
11,50 eur na účet prenajímatefa vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK51 8180 0000 0070 
0050 4489 na základe faktúry vystavenej prenajímatefom vždy do 10. dňa v mesiaci. 
Splatnost’faktúry za nájomné je do 14.-teho dňa odo dňa jej doračenia nájomcovi.

V tejto cene sú zahrnuté služby:
- dodávka elelctrickej energie..................10,00 eur
- vodné a stočné.......................................1,50 eur
- vykurovanie - vykurovanie prenaj ímatel’ nezabezpečuj e

Za mesiac február 2018 bude nájomcovi vystavená faktúra za pomemú časť 
za poskytované služby do 5 dní od účinnosti zmluvy a nájomca sa zavazuje túto falctúru 
uhradit’ do 28.02.2018.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel medzi preddavlcovými platbami za služby 
a skutečnými nákladmi vyúčtuje prenajímatel’ vždy za predchádzajúci kalendámy rok do 
31.03. nasledujúceho kalendárneho roka alebo ku dňu ukončenia nájmu. Nedoplatky alebo 
přeplatky z vyúčtovania budú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúry alebo dobropisu 
vystaveného prenajímatefom nájomcovi.

5. V případe omešlcania sa nájomcu so zaplatením nájomného a služieb spojených s nájmom 
alebo nedoplatky je nájomca povinný zaplatit’ prenajímatefovi popři dohodnutom 
nájomnom aj úroky z omešlcania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omešlcania, 
čím nie je dotknutý nárok prenajímatefa na náhradu škody.

6. Na základe tejto zmluvy sa nájomné podfa predchádzajúcich bodov čl. V tejto zmluvy 
dojednává alco nájomné so stálou hodnotou. Jeho výšku je možné meniť výlučné

a) v případe kladného rastu indexu spotřebitelských cien (inflácia) zveřejňovaného 
Statistickým úradom Slovenslcej republiky za predchádzajúci lcalendárny rok, 
prenajímatel’ oznámí nájomcovi vždy lc 31. januáru nasledujúceho lcalendámeho roka 
výšku tohto rastu, a vtalcomto případe sa nájomné na m 2 prenajatých ploch od 1.1. 
lcalendámeho roka nasledujúceho po zverejnení indexu zvýši o takto určenú miera 
inflácie, alebo

b) ak dojde lczmene alebo prijatiu všeobecne závazných právnych predpisov majúcich 
vplyv na lconečnú výšku nájomného (napr. zákon o cenách) alebo na výnos 
prenajímatefa dosahovaný poskytováním nájmu (napr. zákon o dani z príjmov)

c) ak o tom rozhodne příslušný orgán prenajímatefa. 7

7. Změny výšky nájomného bude vykonaná oznámením prenajímatefa doručeným nájomcovi 
na adresu uvedenú v úvode tejto zmluvy. V oznámení bude uvedená póvodná celková 
výška ročného nájomného a výška póvodnej mesačnej úhrady spolu s novou hodnotou 
ročného nájomného a novou výškou mesačnej úhrady nájomného. Nájomca je oprávněný 
v případe nesúhlasu snovo určenou výškou nájomného vlehote do 15 dní od doručenia 
oznámenia od zmluvy odstúpiť, inalc toto jeho právo zaniká. PolciaF uvedené právo



nájomca neuplatní a so změnou výšky nájomného bude súhlasiť, uzatvoria zmluvné strany 
o tejto skutečnosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia písomný dodatek. 
V případe odstúpenia od zmluvy je nájomca povinný predmet nájmu vrovnakej lehote 
vypratať a protokolárně odovzdať prenajímatel’ovi. Za čas od doručenia oznámenia 
do vypratania predmetu nájmu platí nájomca nájomné v povodně dojednanej výške.

Článok VI.
Práva a povinnosti prenajímateťa a nájomcu

A. / Přena jímateť:

1. Prenajímatel’ sa zavazuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom 
na riadne užívanie.

2. Prenajímatel’ je povinný umožnit’ nájomcovi užívat’ predmet nájmu za podmienok 
dohodnutých touto zmluvou a zabezpečit’ mu plný a nerušený výkon práv spojených 
s nájmom.

3. Prenajímatel’ je oprávněný vykonávat’ kontrolu stavu predmetu nájmu a spósobu užívania 
predmetu nájmu. Nájomca sa zavazuje talcúto kontrolu umožnit’ kedykofvek na jeho 
požiadanie.

B. / Nájomca:

1. Nájomca je oprávněný predmet nájmu užívat’ len na účel dohodnutý touto zmluvou, je 
povinný dodržiavať všetlcy povinnosti nájomcu vymedzené zálconom č. 116/1990 Zb. 
v platnom znění.

2. Nájomca pri výkone nájomného práva zodpovedá v plnom rozsahu:
za dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. 

o ochraně před požiarmi v znění neslcorších predpisov a z vyhlášky Ministerstva vnútra 
SR č. 121/2002 Z.z. opožiamej prevencii azák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně 
zdravia pri práci, ich vykonávacích vyhlášok a ďalších všeobecne závazných predpisov.
- za uskladněný tovar.

3. Nájomca sa zavazuje poistiť uskladněný tovar po celú dobu nájmu proti krádeži a a inému 
pošlcodeniu, o čom písomne informuje prenajímatel’a do 10 lcalendárnych dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy. V případe porušenia tejto povinnosti je prenajímatel’ oprávněný od 
zmluvy odstúpiť.

4. Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu.

5. Nájomca je povinný bez zbytečného odkladu oznámit’ prenajímatefovi potřebu tých 
opráv a práč, ktoré má urobit’ prenajímatel’ a umožnit’ ich vylconanie, inak zodpovedá 
za škodu, lctorá nesplněním tejto povinnosti vznikla. 6

6. Nájomca je oprávněný bez súhlasu prenajímatefa vykonat’ na svoje náklady iba drobné 
úpravy, ale sa nimi nezmení odsúhlasený vzhťad a charakter plochy. Rozsiahlejšie úpravy 
móže vykonat’ po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatefa. Nájomca 
zodpovedá za ním vzniknuté škody na zdraví a majetku v súvislosti s vykonanými činnosti 
na prenajímanej ploché.



7. Nájomca je povinný nahlašovat’ všeťky vzniknuté škody na majetku, vrátane škod 
nezaviněných nájomcom, inak zodpovedá za škodu, ktorá nenahlášením prenajhnáte 1’ovi 
vznikne.

8. Nájomca nie je oprávněný přenechat’ predmet nájmu alebo jeho časť do užívania třetím 
osobám.

9. Nájomca je povinný vpredmete nájmu udržiavať čistotu aporiadok adbať na to, aby 
počas nájmu nedochádzalo kpoškodeniu majetku TSK. Ak bude preukázané zavineme 
nájomcu na škodě, tento je povinný poškodené priestory alebo stavbu na vlastně náklady 
opravit’ alebo opravu uhradit’.

10. Nájomcovi bude odovzdaný lďúč od budovy, v ktorom je predmet nájmu tak, aby bol 
nájomcovi umožněný přístup lcpredmetu nájmu. Nájomca nie je oprávněný vyrobit’ si 
duplikát lďůča.

11. Nájomca je povinný zabezpečit’ uzamykanie predmetu nájmu a budovy vo vlastníctve 
TSK na adrese T. Vansovej 28, 971 01 Prievidza, zapísanej na LV č. 11866, kat. územie 
Prievidza ako fitnes centrum, predajňa, súpisné číslo 534, postavenej na parcele č. 2214/3, 
pričom nájomca zodpovedá za všetlcu škodu spósobenú neoprávněným vniknutím osob 
v případe neuzamknutia predmetu nájmu a budovy vo vlastníctve TSK . V případe zistenia 
akejkolVelc škodovej události na objekte (nie len na prenajatom majetku), je nájomca 
povinný bezodkladné toto zistenie hlásit’ TSK.

12. V případe ulcončenia nájmu je nájomca povinný v deň slcončenia nájmu predmet 
nájmu vrátit’ zápísnične prenajímatefovi v stave, v alcom ju převzal s prihliadnutím 
na obvyklé opotrebenie, pokial’ v zmluve nie je uvedené inak. V případe porašenia tejto 
povinnosti vzniká prenaj ímatefovi nárok na zmluvnú pokutu vo výšíce 0,05% 
zo štvrťročného nájomného za každý deň omeškania nájomcu so splněním tejto povinnosti.

ČlánokVI.
Skončeme nájmu

1. Nájom sa končí uplynutím lehoty, na ktorú bol dohodnutý.

2. Zmluvné strany móžu skončit’ nájomný vzťah před uplynutím dohodnutej lehoty nájmu 
na základe vzájomnej dohody, ktorá sa uskutoční písomnou formou.

3. Vypovedať zmluvu o nájme možu obe zmluvné strany, a to aj bez udania dóvodu.

4. Výpovědná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede druhej zmluvnej straně. Výpověď musí byť písomná. Najneskór 
vposledný deň výpovednej lehoty je nájomca povinný predmet nájmu vypratať 
a protokolárně odovzdať prenaj ímatefovi spolu s lďúčmi od objektu.

5. Prenajímatel’ je oprávněný od zmluvy jednostranné odstúpiť v případe, ak sa nájomca 
dostane do omeškania s úhradou nájomného podfa čl. V tejto zmluvy o viac ako 30 dní. 
V takom případe sa zmluva zrušuje olcamihom doručenia odstúpenia od zmluvy nájomcovi 
a nájomca povinný predmet nájmu vrovnakej lehote vypratať a protokolárně odovzdať 
prenaj ímatefovi spolu s lďúčmi od objektu.

6. Nájom zaniká aj zánilcom predmetu nájmu a zánikom nájomcu.



Článok VII.
Přechodné a závěrečné ustanovenia

1. Túto zmluvu možnom meniť alebo dopíňať len na základe dohody zmluvných stráň prijatej 
formou očíslovaného písomného dodatku.

2. Práva a povinnosti zmluvných stráň touto zmluvou výslovné neupravené, sa riadia 
příslušnými ustanoveniami Občianskeho zálconníka a ostatných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky.

3. Nájomca nie je oprávněný postúpiť pohfadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnílc v znění neskorších predpisov ( ďalej len „Občianslcy 
zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budů postúpené 
pohfadávky nájomcu v rozpore s dohodou TSK podfa predchádzajúcej vety, bude 
v zmysle § 39 Občianskeho zálconníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len 
za podmienlcy, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas předsedu 
TSK.

4. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnost’ 15.02.2018. Nájomca podpisom tejto zmluvy akceptuje zverejnenie zmluvy 
v zmysle ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom přístupe lc informáciám v platnom 
znění, v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zálconníka v platnom 
znění.

5. Zmluva bola vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 
prenajímatel’ obdrží tri vyhotovenia a nájomca jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak alco bola vyhotovená, 
zodpovedá ich slcutočnej voli, lctorú si vzájomne vážné, zrozumitefne a úplné slobodne 
prejavili, na dolcaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne, dňa V Prievidzi, dňa
0 6 FEB. 2018

Za prenajímatefa:

/
i

..................................
\

Ing. Jaroslav Bašlca 
předseda

/
\

Za nájomcu:

Daniela Lúdilcová

Přílohy:
Příloha č. 1 - situačný náčrt



cesta vzadu za budovou od Príemstavu




