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ZMLUVA O PRENÁJME NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV č. 1/N/2021 

 

OCUTM-S2021/00498-001 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Prenajímateľ: Obec Trenčianske Mitice 
Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice   

IČO : 00312096 

DIČ: 2021080061 

Nie je platca DPH. 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 

IBAN: SK9256000000000603278001 

Štatutárny orgán: Bc. Jana Šebáňová, starostka obce 

 

(ďalej len ako „prenajímateľ“) 

a 

 

Nájomca: STmix s.r.o. 

Sídlo: Rožňové Mitice č. 383, 913 22  Trenčianske Mitice 

IČO: 50353501 

DIČ: 2120297674 

IČ DPH: SK2120297674 

Konateľ: Róbert Fodrek 

Mobil: 0903 217 222 

Email: stavba@stmix.sk 

  

 (ďalej len ako „nájomca“) 

uzatvárajú dnešného dňa podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov túto zmluvu o nájme nebytových priestorov s nasledovným obsahom: 

 

Čl. I. 

Predmet nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu stavbu – garáž I. II. bez súpisného 

čísla, zapísaná na LV č. 1, vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom Trenčín, k.ú. 

Trenčianske Mitice v obci Trenčianske Mitice, na pozemku parc. č. 3403, pozemok vedený 

Okresným úradom, katastrálnym odborom Trenčín, na liste vlastníctva č. 698, ktorý nie vo 

vlastníctve prenajímateľa a nie je predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy. 

 

2. List vlastníctva č. 1 tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.  
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Čl. II. 
Účel nájmu 

 

1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu uvedený v čl. I., bod 1 tejto zmluvy v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to pre svoju podnikateľskú činnosť v súlade s 

predmetom    činnosti    uvedenom     v     obchodnom     registri. Prenájom schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Trenčianskych Miticiach uznesením OZ č. 59/2021zo dňa 11. 5.2021. 

 

 

Čl. III. 

Doba nájmu 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájom začína dňom 1. novembra 2021. 

 

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou prehliadkou priestorov. 

O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcovi vyhotoví prenajímateľ 

odovzdávací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. 

 

Čl. IV. 

Nájomné 

 

1. Nájomné za užívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy sa stanovuje vo výške 100,00 Eur 

mesačne a to v tejto výške na päť rokov odo dňa začatia nájmu. Po piatich rokoch trvania 

nájomného vzťahu bude výška nájmu a podmienky nájomnej zmluvy prehodnotené a to 

s ohľadom na vykonané opravy a úpravy predmetu nájmu zo strany nájomcu. 

 

2.Výška nájomného je stanovená s ohľadom na záväzok nájomcu vykonať na svoje náklady 

opravu strešnej krytina a vnútorných priestorov.  

 

3.Nájomné je splatné mesačne, a to najneskôr do 20-teho dňa druhého mesiaca príslušného 

mesiaca i bez doručenia faktúry alebo vyúčtovania prenajímateľa. Za deň úhrady sa považuje 

deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa č. ú. V tvare IBAN: 

SK9256000000000603278001 alebo deň  prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa. 

 

4. V prípade, že sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný zaplatiť. 

prenajímateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania,  a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti, až do dňa zaplatenia 

omeškanej sumy v plnej výške. 

 

 

Čl. V. 

Úhrada služieb spojených s nájmom nebytových 

priestorov 

 

1. Prenajímateľ bude poskytovať nájomcovi nasledovné služby: dodávku pitnej vody. 

2. Úhrada za služby spojené s nájmom bude  1x ročne na základe predložených vyúčtovacích 

faktúr podľa skutočnej spotreby bude vykonané vyúčtovanie. 
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Čl. VI. 

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 

1. Prenajímateľ je povinný: 

a) odovzdať predmet nájmu uvedený v Čl. 1, bod 1 tejto Zmluvy v stave spôsobilom na  

užívanie na dojednaný účel, 

b) umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou a 

zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom, 
c) zabezpečiť udržiavanie podstaty budovy, 
d) riadne a včas poskytovať nájomcovi služby, na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve. 

 

2. Prenajímateľ je oprávnený: 

 

a) vykonať stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny týkajúce sa predmetu nájmu počas 

trvania tejto nájomnej zmluvy len so súhlasom nájomcu, 

b) poverenými osobami vykonávať kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym 

spôsobom v súlade s ustanoveniami zmluvy a ďalšími právnymi a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, a za týmto účelom je oprávnený vyžadovať prístup do prenajatých 

nebytových priestorov, avšak vždy za prítomnosti nájomcu. 

 

3. Nájomca je povinný: 

 

a) užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý účel 

užívania je možné len s písomným súhlasom prenajímateľa, 

b) užívať predmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak, aby sa čo najviac znížila alebo úplne 

zamedzila možnosť ich poškodenia alebo zničenia, 

c) zabezpečiť obvyklé udržiavanie prenajatých nebytových priestorov nachádzajúcich sa v 

predmete nájmu  

d) oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré je povinný vykonať 

prenajímateľ / oprava, ktorá podľa odhadu presiahne 100,- EUR / a umožniť vykonanie týchto 

a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti 

vznikla, 

e) písomne oznámiť prenajímateľovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny údajov týkajúcich sa jeho 

podnikateľského oprávnenia / zmena oprávnenia, zrušenie oprávnenia, zmena miesta 

podnikania, zmena obchodného mena, začatie reštrukturalizačného alebo konkurzného 

konania, začatie likvidácie spoločnosti a pod./ 

f) odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na 

obvyklé opotrebenie a zmeny vykonané na základe dohody s prenajímateľom. 

g) uskutočniť na vlastné náklady po odsúhlasení prenajímateľom tieto stavebné úpravy a opravy: 

oprava strešnej krytiny, osadenie dažďových zvodov a úprava vnútorných priestorov. 

 

4. Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu nájmu 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.  

 

5. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani časť prenajatých priestorov 

do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ďalším tretím osobám a nesmie tento majetok ani 

žiadnym iným spôsobom zaťažiť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

 

6. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody spôsobené krádežou a inou násilnou 

činnosťou v prenajatých priestoroch. 



Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 1/N/2021 

4 

 

 

7. Nájomca zodpovedá za škodu (poškodenie zdravia, úraz, vnesené a odložené veci, 

porušenie protipožiarnych opatrení, predpisov o zaistení BOZP pri práci/, ktorá mu vznikla, 

alebo osobám, ktoré sa tam zdržujú – pracujú pri plnení jeho pracovných úloh alebo v priamej 

súvislosti sním v prenajatých nebytových priestoroch. Nájomca preberá na seba všetky 

povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti BOZP a PO pri 

práci(bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana), hygiena, v zmysle ktorých 

bude zabezpečovať BOZP a PO v celom predmete nájmu a za ne v plnej miere zodpovedať. 

Nájomca je zodpovedný vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu a zabezpečenie predmetu 

nájmu. 

 

8. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých nebytových 

priestorov a zaväzuje sa pred začatím prevádzky vykonať všetky potrebné opatrenia na 

zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie. 

 

9. Nájomca nesie zodpovednosť za správanie sa osôb nachádzajúcich sa v prenajatom 

objekte v jeho záujme alebo v súvislosti s ním, taktiež za stav technických zariadení a ich 

prevádzku  

 

10. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený, že pozemok pod predmetom nájmu ako aj 

pozemok, na ktorom je prístupová cesta k nemu nie je vo vlastníctve prenajímateľa a ten 

nemá oprávnenie s ním disponovať. Nájomca túto skutočnosť berie na vedomie a je zároveň 

uzrozumený a chápe všetky s tým súvisiace právne vzťahy, právne následky a skutočnosti.   

 

 

 
Čl. VII. 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájom dojednaný na neurčitý čas sa skončí písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných 

strán,  alebo písomnou dohodou.   

 

2. Výpovedná lehota je štvormesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

3. Nájom je možné skončiť kedykoľvek na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných 

strán. 

 

4. Po skončení nájmu je nájomca povinný vypratať predmet nájmu a odovzdať ho 

prenajímateľovi v lehote najneskôr do 7 (siedmich) dní odo dňa skončenia nájmu a to v stave, 

v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a s výnimkou úprav, ktoré vykonal 

nájomca so súhlasom prenajímateľa a okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve. 
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Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných 

dodatkov na základe dohody zmluvných strán. 

 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu a 

účelu tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 

 

 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, 1x pre prenajímateľa a 1x pre nájomcu. 

 

V Trenčianskych Miticiach, dňa 01. 11. 2021 

 

 

 

 

 

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

Prenajímateľ nájomca 

  Bc. Jana Šebáňová            Róbert Fodrek 

  Starostka obce Trenčianske Mitice          konateľ STmix, s.r.o. 

 

Prílohy: 

1. List vlastníctva 

2. Výpis z obchodného registra 

 


