
Zmluva o nájme nebytových priestorov 

podľa zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení 

 

Uzavretá medzi: 

Prenajímateľ:    Obec Hrádok, IČO 00311618, zastúpená starostom obce Ing. Rastislavom  

                           Beňom 

Nájomca:           Ing. Veronika Juráková , nar.: 21.08.1985, bytom Hrádok s. č. 415 

 

Za podmienok: 

Čl. I. 

             Prenajímateľ je vlastníkom v podiele 1/1 budovy kultúrny dom na parc. č. 295, na  LV 

.633 pozemok na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom s.č. 150, 

určenej na zábavu, kultúru a podnikanie ,podľa údajov katastra nehnuteľností Správy 

katastra Nové Mesto nad Váhom v katastrálnom území Hrádok. 

             Na základe tejto zmluvy dá do prenájmu a užívania p. Ing. Veronike Jurákovéj  , 

bytom Hrádok s.č. 415, jednu miestnosť v kultúrnom dome a WC nachádzajúce sa 

v priestoroch kultúrneho domu od 01.06.2018. Zmluva sa uzatvára  na dobu 10-rokov. 

Čl.II. 

             Úhrada za užívanie miestnosti sa určuje podľa ustanovenia vyhlášky č. 585/90 Zb. 

o úhrade za užívanie miestnosti v kultúrnom dome v sume 720 € ročne čo predstavuje 60 € 

mesačne  bez energií. Úhrada je splatná mesačne 60 €. 

             Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že výška nájomného na predmet tejto zmluvy sa 

bude prehodnocovať jedenkrát za dva roky odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

Čl.III. 

             Po dobu nájomného vzťahu medzi nájomcom a prenajímateľom podľa tejto zmluvy je 

zo strany prenajímateľa možná výpoveď z dôvodov bližšie popísaných v  § 9 zákona č. 

116/1990 Zb. v platnom znení, ak nie je ďalej v texte zmluvy určené inak. Výpovedná doba je 

2 mesiace, počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Zo 

strany nájomcu je možné počas trvania zmluvy využiť možnosť zrušenia zmluvy v  

dvojmesačnej lehote, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 

zrušení zmluvy. 

 

 

 



Čl.IV. 

             Nájomca je oprávnený upraviť užívanie prenajatej miestnosti tak, aby vyhovovali 

prevádzke vždy po dohode s prenajímateľom, avšak s vylúčením stavebných úprav, ktorými 

by narušil vonkajší vzhľad budovy. Nájomca je povinný sa riadne starať o 

prenajatú miestnosť. 

Prenajímateľ dáva nájomcovi do užívania WC ,ktoré je vo vedľajšej miestnosti a dáva 

prehlásenie že vo vedľajšej miestnosti nezriadi žiadnu prevádzku. 

                                                                     Čl. V. 

             Nájomca berie miestnosť  kultúrneho domu do užívania pre účely predajňa- 

kvetinárstvo .  

 

Čl. VI. 

            Akékoľvek úpravy vo vnútri prenajatej miestnosti  zabezpečí nájomca na svoje 

náklady ale vopred ich odsúhlasí s prenajímateľom. 

Čl. VII. 

            Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi spotrebu vody podľa stavu vodomeru, 

za výkon TKO podľa platných predpisov, spotrebu elektrickej energie si hradí nájomca sám, 

pričom nezaplatenie faktúr sa považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy. 

Nezaplatenie nájomného sa považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy. 

 

Čl.VIII. 

            Za škody vzniknuté v celej budove spôsobené nedbalosťou užívateľa zodpovedá 

užívateľ. 

            V prípade sporu je pre obidve strany príslušným súdom Okresný súd v Novom Meste 

nad Váhom. 

Čl.IX. 

            Obidve strany sa v žiadnom prípade nemôžu dovolávať ústnych dohôd 

a dojednávaní, ale výlučne platia ustanovenia tejto zmluvy, prípadne iných písomností 

a dojednaní, ktoré zmluvné strany podľa tejto zmluvy zaväzujú len vtedy, ak sú právoplatne 

a riadne podpísané. 

Čl.X. 

            Nájomca je povinný v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 ZB. o ochrane pred 

požiarmi zabezpečovať ustanovenia § 4, 5, 6 , 7 a 8, ďalej plniť nariadenia vyhlášky MV SR 

č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a elektrorevízie  súčasne je povinný riadiť sa pokynmi 



zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 

237/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v jemu prenajatých priestoroch. 

            Vykonávať prehliadku elektrického zariadenia a bleskozvodu podľa vyhlášky 

MPSVaR  SR č 508/2009 a zákona č 124/2006Z.z. 

 

Čl. XI. 

 
Zmluvné  strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne. Zmluvu si 

prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami zmluvu 
vlastnoručne podpisujú. Zmluva sa môže meniť len dodatkom a podpisom oboch strán. 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch strán. 

 
 
 
 

Čl. XII. 
 

 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých má každé platnosť originálu. 
Jedno vyhotovenie je určené pre nájomcu a jedno pre prenajímateľa .  

 

            Zmluva o nájme nebytových priestorov bola schválená na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 16.06.2017 uznesením č. 134/2017. 

 

V Hrádku dňa :24.05.2018 

 

 

 

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

Nájomca   :                                                                                         Prenajímateľ :                                                                                      

Ing. Veronika Juráková                                                             Obec Hrádok, zastúpená                                                                     

                                                                                  starostom obce Ing. Rastislavom Beňom 


