
Z m l u v a  
o nájme nebytových priestorov 

uzavretá podľa  § 663 občianskeho zákonníka a zákona č.116/1990 Zb. o nájme nebytových 
priestorov v znení neskorších zmien a  doplnkov   

            
uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

 
Prenajímateľ:  Obec Kluknava 
Sídlo:   053 51 Kluknava č.177 
Zastúpená:  Ing. Štefan Kováč, starosta obce 
IČO:   00329274 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Spišská Nová Ves 

č.účtu:   3411984001/5600 
 

Nájomca:  Eva Balogová 
Sídlo:   Ovčie 136, 082 38 
V zastúpení:  Eva Balogová 
IČO:   43459153 
DIČ:   1048491158 
DIČ DPH:  SK1048491158 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Prešov 

č.účtu:   5064324242/0900 
zapísaný:  OŽP-Z/2007/00318-2/CR1 
 
 

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy. 
 
 

1. Predmet zmluvy 
 
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nehnuteľnosť – nebytový priestor, ktorý ja 

zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres Gelnica súpisné číslo 493, 

postavený na parcele KN reg. „C“ č. 641 a parc. KN reg. „C“ č. 640 a ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve prenajímateľa.  

Predmet prenájmu sa bližšie špecifikuje takto: 

 spoločenská miestnosť č. 1  cca 101 m2 

 spoločenská miestnosť č. 2  cca   40 m2 

 kuchyňa    cca   23 m2 

 reštauračná časť   cca   49 m2 

 chodba    cca   10 m2 

 sklad     cca     7 m2 

 WC     cca   11 m2 

 dvor     cca 450 m2 

 kancelária    cca   40 m2 

 pivnice     cca   90 m2 

 sklad vonkajší    cca     5 m2 

 voľné priestory (vchod z dvora) cca   47 m2 

 



 
2. Doba nájmu a účel prenájmu 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu šiestich rokov, t.j. od 
01.01.2015 do 31.12.2020. V prípade, ak by nájomca užíval predmet zmluvy v rozpore 
s dohodnutými podmienkami, je prenajímateľ oprávnený túto zmluvu vypovedať 
v trojmesačnej výpovednej dobe. Odstúpenie od zmluvy sa musí realizovať písomnou 
formou. V takomto prípade dochádza k zrušeniu zmluvy a nájomca je povinný odovzdať 
a vypratať predmet nájmu do 5 dní od prevzatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Inak vo 
vzťahu k možnej výpovedi z nájmu platia ustanovenia § 9 odst. 1,2,3 zákona č. 116/1990 Zb. 

Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi na prevádzkovanie pohostinských 
a reštauračných služieb. 

 
3. Cena za prenájom a platobné podmienky 

 
1. Za dočasné užívanie prenajatých priestorov a zariadenia nájomca zaplatí 430,- € 

(slovom: štyristotridsať eur) mesačne. Cena prenájmu je splatná na bankový účet vedený 
v Prima banke Slovensko a.s. číslo: 3411984001/5600 vždy mesiac vopred, t.j. najneskôr 
do konca mesiaca predchádzajúcom mesiacu, ktorého sa nájom týka. 

2. Nájomné môže zaplatiť nájomca aj na celý rok vopred. 
 

4. Služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
 
1. Prenajímateľ ukladá nájomcovi povinnosť uzavrieť zmluvy s dodávateľmi o odbere 

zemného plynu a elektrickej energie. 
2. Za pravidelné kontroly, revízie a pravidelné zákonné povinnosti (najmä požiarna ochrana 

a revízie zariadení a pod.) zodpovedá nájomca. 
 

5. Osobitné ustanovenia 
 
1. Nájomca môže vykonať stavebné úpravy investičnej povahy na predmete zmluvy iba po 

predchádzajúcej dohode s prenajímateľom. Súčasne sa dohodne režim financovania 
takýchto stavebných úprav. 

2. Bežné udržiavanie a bežná údržba predmetu zmluvy (maľovanie, oprava vodovodu, 
kúrenia a ostatné opravy a údržba) do výšky 1.000,- € bude vykonaná na náklady 
nájomcu. Použité finančné prostriedky na opravy a údržbu nájomca nemá nárok pri 
odovzdávaní zariadenia žiadať, alebo vymáhať od prenajímateľa – vlastníka budovy, t.j. 
od Obce Kluknava. 

3. Strany dohodli zmluvnú pokutu: 
za omeškanie s platením nájomného vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s platením 
za prvých sedem dní a 0,1 % za ôsmy a každý ďalší deň omeškania. 

4. Pri úhradách sa platby započítavajú v poradí zmluvná pokuta, nájomné. 
5. Nájomca môže po dohode s prenajímateľom užívať na označenie svojej prevádzky čelnú 

plochu budovy. 
6. Nájomca má právo prístupu dopravnými prostriedkami cez existujúci dvor k prenajatým 

priestorom na dobu nevyhnutnú na zásobovanie a iné prevádzkové potreby. 
7. Nájomca nesmie ponechať nebytové priestory, alebo ich časť do užívania tretej osobe. 
8. Nájomca berie na seba záväzok, že bude poskytovať stravu dôchodcom Obce Kluknava 

v cenových reláciách, ktoré sú schválené OZ v Kluknave, alebo požiada OZ o zmenu 
cenových relácií. 

9. Režijné náklady súvisiace s prevádzkou zariadenia (spotrebu energií, odvoz odpadu, 
fekálií, náklady na vzorky vody, jedál a iné) znáša nájomca. 



10. Nájomca je povinný udržiavať poriadok a čistotu v objekte a v jeho okolí. 
11. Prenajímateľ si ponecháva právo uskutočňovať v daných priestoroch akcie obce, ako 

napr. Deň matiek, Úcta k starším a pod. 
12. Nájomca na požiadanie umožní prenajímateľovi bezplatný vstup do nádvoria reštaurácie 

Poľovník. 
13. Priestory garáže a dielne ostávajú v užívaní Obce Kluknava a nebudú riešené zmluvou 

o prenájme. 
14. Prenajímateľ má možnosť zmeny výšky nájomného v prípade zmeny právneho predpisu, 

v prípade inflácie alebo devalvácie meny. 
 

6. Spoločné ustanovenia. 
 

1. Pokiaľ  v tejto zmluve nie je uvedené inak, platia všeobecne platné právne predpisy 
a právne pomery  neupravené touto zmluvou. 

2. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou. 
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so 

súhlasom zmluvných strán. 
4. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajímateľovi nebytový priestor v stave,  

v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 
5. 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. 

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. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú vo veciach vnesených nájomcom do 
prenajatého priestoru. 

8. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri 
užívaní nebytových priestorov. 

9. Ak nájomca neuhradí vopred dohodnutú sumu za nasledujúci mesiac táto nájomná 
zmluva stráca platnosť. 

10. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, pričom nájomca obdrží jedno vyhotovenie 
a prenajímateľ dve vyhotovenia. 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, a že ju 
neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

 
 
V Kluknave dňa  1.12.2014 
 
 
Prenajímateľ:            Nájomca:  
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................        .............................................................. 
      Ing. Štefan Kováč, starosta obce 


