
Z m l u v a  
o nájme nebytových priestorov  

 
Prenajímateľ: Obec Kluknava 
 053 51 Kluknava 177 
 v zastúpení: Ing. Štefan Kováč - starosta obce 
 bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
 č.ú.:  3411984001/5600 
 IČO:    00329274 
 DIČ:    2021331477 
 
Nájomca: Kalos-fam, spol. s r.o. 
 053 51 Kluknava 660 
 v zastúpení: Patrik Soľák 
 IČO: 46 529 861 
 IČ DPH: SK2023436855 
 DIČ: 2023436855 
 bankové spojenie: Uni credit banka 
 č.ú.:  1161400018 / 1111 
 
uzatvárajú v zmysle zákona č.116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov túto zmluvu o nájme nebytových priestorov: 

I. Predmet a účel zmluvy 

Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov - garáže v Štefanskej Hute na parcele 
č. 1427/118 o výmere 192 m2 za účelom krátkodobého parkovania motorového vozidla. 

II. Spôsob užívania 

1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory - garáž v Štefanskej Hute za 
účelom krátkodobého parkovania motorového vozidla najviac 10 kalendárnych dní 
v mesiaci. 

2. Zmena účelu používania priestorov môže byť vykonaná len so súhlasom prenajímateľa. 

III. Doba nájmu 

Zmluva o nájme nebytových priestorov sa uzatvára na dobu neurčitú začínajúc dňom 1. júla 
2014. 

IV. Výška a splatnosť nájomného 

1. Výška nájomného za nebytové priestory sa určuje dohodou zmluvných strán v súlade so 
zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume  1,- € / deň, čiže 
10,- € (slovom: desať eur) mesačne. 

2. Nájomné bude nájomca uhrádzať mesačne pred začatím kalendárneho mesiaca, ktorého 
sa nájomné týka. 
 
 



V. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa 

1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou. 
2. Nájomca je povinný znášať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 

priestorov. 
3. Nájomca je povinný dbať na riadnu ochranu majetku, ktorý mu bol prenajatý. Za 

prípadné vzniknuté škody počas trvania nájmu plne zodpovedá nájomca a podľa dohody 
zabezpečí ich odstránenie. 

4. Nájomca nemôže vykonávať v prenajatých priestoroch stavebné úpravy bez písomného 
súhlasu prenajímateľa. 

5. Nájomca nesmie ponechať nebytové priestory, alebo ich časť do užívania tretej osobe. 
6. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv a umožniť ich 

vykonanie, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.  
7. Nájomca bude v prenajatých priestoroch dodržiavať platné predpisy BOZP a PO. 
8. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú vo veciach vnesených nájomcom do 

prenajatého priestoru. 
9. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri 

užívaní nebytových priestorov. 
10. Prenajímateľ nedovoľuje používať v nebytových priestoroch elektrické ohrievače. 
11. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu 

v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu najneskôr do 15 dní po ukončení alebo 
zániku nájmu. 

VI. Skončenie nájmu 

Zmluvný vzťah zanikne dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. Výpovedná lehota sa 
stanovuje na dva mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede. 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecne platné právne 
predpisy. 

2. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto 
zmluve len písomnou formou po vzájomnej dohode. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné zúčastnené strany 
dostanú po jednom vyhotovení. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
5. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe                        

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho 
zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

V Kluknave 24. júna 2014 
 
Nájomca:       Prenajímateľ: 
 
 
..............................................              .................................................. 
 Patrik Soľák  Ing. Štefan Kováč, starosta obce 


