
Zmluva č. 3560241110 
o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

Prenajímateľom: 

Zastúpené: 

IČO: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Číslo účtu: 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu súpisné 

číslo 2017/39 na sídlisku Rozkvet, 017 01 Považská 

Bystrica na základe zmluvy o výkone správy zastúpení 

správcom: 

Okresné stavebné bytové družstvo 

so sídlom SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica 

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: Dr Vložka číslo: 10006/R 

Ing. Jozef Machún - prokurista OSBD 

36016659 

SK2020111016 

VÚB Banka, a.s. 

3560001072/0200 

3561001082/0200 

Nájomcom: 

Zastúpená: 

IČO: 

Tel.: 

Materská škola 

so sídlom Rozkvet 2024, 017 01 Považská Bystrica 

zriadená Zriaďovacou listinou Mesta Považská Bystrica 

č. OSVŠaK/6406/2011/20613/QAl-A-10 zo dňa 

18.08,2011 

Marta Žuffová - riaditeľka 

42152526 

432 65 65 

Zmluvné stany sa dohodli na nasledovnom znení: 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania 
nebytové priestory špecifikované v bode 2. Článku I. tejto zmluvy a záväzok nájomcu 



uhrádzať prenajímateľovi nájomné podľa Článku II. tejto zmluvy a to všetko za 

podmienok stanovených v tejto zmluve. 

2. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - domu súpisné číslo 2017/39, 

na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici, postavenom na pozemku parcelné číslo 

3732/34, katastrálne územie Považská Bystrica. Uvedená nehnuteľnosť je zapísaná 

na liste vlastníctva 6991, vedenom na správe Katastrálneho úradu Považská Bystrica. 

3. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti uvedenej v bode 

2. Článku I. tejto zmluvy - nebytový priestor o výmere 62,39 m2 (ďalej lej nebytový 

priestor) s právom spoločného užívania spoločných častí domu, spoločných zariaden 

domu a príslušenstva domu. 

4. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor za účelom 

zriadenia a prevádzkovania predškolského zariadenia - materskej školy. 

Článok II. 

Výška a splatnosť úhrady za nájom 

1. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi nájomné vo výške 1 781,56 € (slovom 

jedentisícsedemstooserndesiatjeden EUR 56 centov) ročne bez DPH. 

1. Základný nájom 62,39 m2 x24,90€ 1 553,51 € 

Základný nájom spolu 1 553,51 € 

2. Služby: 2. 

Elektrická energia spol. NP 100 0,67 € 

Teplo NP 100 173,45 € 

teplá voda NP 100 32,78 € 

studená voda NP 100 14,08 € 

odpisy vodomerov 0,83 € 

daň z NP 0,00 € 

poistné 6,24 € 

Služby spolu: 228,05 C 

CELKOVÁ ROČNÁ ÚHRADA: 1 781,56 € 

2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi sumu v celkovej výške 148,46 € 

(slovom jednostoštyridsaťosem EUR 46 centov) mesačne bez DPH nasledovne: 

x 
Číslo účtu: 3560001072/0200 Suma: 19,00 € VS: 3560241110 

Číslo účtu: 3561001082/0200 Suma: 129,46 € VS: 3560241110 

Nájomné bude uhrádzané mesačne najneskôr do 25. dňa bežného mesiaca. 

3. Vyúčtovanie služieb bude vykonané do 31.5. nasledujúceho roka. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajírnateľje oprávnený výšku nájomného upravovať 

jedenkrát v kalendárnom roku o percento zodpovedajúce ročnej miere inflácie 

vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky meranej indexom 

spotrebiteľských cien v jeho oficiálne zverejnených dokumentoch. Právo zvýšenia 

nájomného podľa tohto bodu môže prenajímateľ uplatniť prvý krát od 1.1.2012 

a následne vždy k 1.1. nasledujúceho roku. Oznámenie vyhotovené prenajímateľom 

ohľadne úpravy dojednanej výšky nájomného podľa tohto bodu bude obsahovať 

údaje o percente zodpovedajúcom ročnej miere inflácie meranej indexom 

spotrebiteľských cien vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 

výpočte upravenej sumy dojednanej výšky nájomného a samotnej upravenej sumy 

dojednanej výšky nájomného. 

5. V prípade omeškania nájomcu s úhradou za prenájom do dňa splatnosti, prenajímateľ 
je oprávnený požadovať zaplatiť úrok z omeškania vo výške stanovenej Nariadením 
vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších noviel. 

Článok III. 

Doba nájmu, prolongácia a zánik nájmu 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.9.2011 s výpovednou lehotou 

3 mesiace. 

2. V prípade výpovede tejto zmluvy sa nájom nebytových priestorov skončí uplynutím 

výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Výpoveď musí byť uskutočnená písomnou 

formou. 

3. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať nebytové priestory 

prenajímateľovi v takom stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebenie. 

Článok IV. 

Poistenie 

Prenajímané nebytové priestory sú poistené prenajímateľom. Nájomca je povinný 

uzatvoriť písomnú poistnú zmluvu na vnútorné zariadenie v jeho vlastníctve, vrátane 

poistenia zodpovednosti za škody. 
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Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na 

užívanie v súlade s účelom nájmu podľa ČI. I. bod 4. Tejto zmluvy. Nájomca podpisom 

tejto zmluvy potvrdzuje, že nebytový priestor od prenajímateľa prevzal v stave 

spôsobilom na užívanie s prihliadnutím na účel nájmu podľa tejto zmluvy. 

2. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu 

prenajímateľa 

3. Nájomca nemôže vykonávať v prenajatých priestoroch stavebné úpravy ani zásahy do 

energetických rozvodov bez písomného súhlasu prenajímateľa 

4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním 

nebytového priestoru 

5. Nájomca sa zaväzuje vykonávať drobné opravy na vlastné náklady tak, aby nedošlo 

k zmenám a zhoršeniu prenajatých priestorov 

6. Nájomca sa zaväzuje využívať priestory iba na účely, na ktoré boli poskytnuté 

7. Nájomca nie je oprávnený prenechať nebytové priestory alebo ich časť do prenájmu 

tretej osobe 

8. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za ochranu pred požiarmi a požiarnu prevenciu 

prenajatého priestoru v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a ostatných predpisov súvisiacich s týmto zákonom a taktiež za bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci v prenajatom priestore v zmysle platného zákona 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ako aj 

ostatných platných zákonov, vyhlášok, nariadení vlády a ostatných všeobecne 

záväzných platných právnych predpisov a noriem. Nájomca sa zaväzuje objednávať 

a realizovať všetky potrebné revízie, kontroly strojov a zariadení v zmysle 

všeobecných záväzných platných právnych predpisov, zaisťovať ich vybavenie 

v zmysle v zmysle všeobecných záväzných platných právnych predpisov ako aj 

zabezpečiť poučenie svojich pracovníkov a zamestnávaných živnostníkov 

o základných požiadavkách ochrany pred požiarmi a požiarnej prevencii a tiež 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 

v zmysle všeobecných záväzných platných právnych predpisov 

9. Nájomca je povinný informovať prenajímateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú, 

resp. môžu mať vplyv na platnosť a účinnosť tejto zmluvy, a to výlučne v písomnej 

forme bez zbytočného odkladu, najneskôr 10 dní po tom, čo sa o týchto 

skutočnostiach dozvedel 

10. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia domového poriadku OSBD 

1. Zmluvné strany môžu meniť, resp. dopĺňať obsah tejto zmluvy len po vzájomnej 

dohode prostredníctvom písomných dodatkov. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

Strana č. 4 z celkového počtu 5 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkové vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť od 1.9.2011. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali a súhlasia s jej obsahom. 

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých 1 obdrží prenajímateľa 1 

nájomca. 

V Považskej Bystrici dňa 

Prenajímateľ: Nájomca: 

Ing. Jozef Machún 

prokurista OSBD 

Marta Žuffová 

riaditeľka 
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