
Zmluva o nájme nebytových priestorov c.3433/2012

uzatvorená podla zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskoršíchpredpisovapodla VZNc. 6/2011Zásadyhospodárenias majetkommestaZlaté

Moravce úcinného dna 11.07.2011 medzi

prenajímatelom: MESTO ZLATÉ MORAVCE
Ul. 1. mája c. 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc. - primátorom mesta
ICO: 308 676
DIC: 2021058787
Bankové spojenie: VÚB, pobocka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce

c. Ú. 33422162/0200

(dalej len "prenajímatel'" v príslušnom gramatickom tvare~

a

nájomcom: SPOJENÁ ŠKOLA
v zastúpení PhDr. Zitou Záhorskou
sídlo: J.Král'a 39, 953 01 Zlaté Moravce
ICO: 34062840
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

c.ú.7000099356/8180

(dalej len "nájomca" v príslušnom gramatickom tvare)
(dalej spolu aj "zmluvné strany")

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,VZNc. 6/2011 Zásadyhospodárenias majetkommestaZlaté Moravceúcinnéod
11.07.2011 v znení jeho dodatku úcinného od 02.12.2011 a Uznesenie MsZ C.401/2012 zo
di1a20.09.2012 sa dohodli na uzavretí Zmluvy o nájme nebytového priestoru C.3433/2012,
podla ustanovenia § 3 zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov apodla ustanovenia § 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb.
Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov (dalej tiež "zmluva") za nasledovných
podmienok:

Cl. l.
Predmet a úcel nájmu

1. Prenajímatel je výlucným vlastníkom nehnutelnosti Ibudova MATERSKEJ ŠKOLY1
- stavby súpisnécíslo 2077 (budovapre školstvo,na vzdelávaniea výskum),nachádzajúcej
sa na Slnecnej ul. C.2 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - pm'cele KN registra
"C", c. parcely 5792/7 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV c.
3453 pre k. Ú. Zlaté Moravce.



Prenajímatel r-e~- -~ nájomcovi za podmienen. : en~rch touto zr_--, c~

-eb~10vépriestory na~."-""::-'..~e sa v nehnutelnosti (stavbe u. ;:;;-r;: - bode 1 tohto..:.~~
... :0:

~ neby-tc' e ~:-Q:;)ry o výmere 197 m2
(dalej spc u. e'" _predmet nájmu").

3. Nájomca si predme: "".:o. prenajíma za úcelom výchovno-\"zJe-Ij, acej cinnosti pre
žiakov Spojenej školy.

-to Nájomca má práve UL' .:~- spolocné priestory stavby, pocas pres:á', ~~ a cinnosti
\ škplskom klube detí aj pnes~ :: z.. prenajatým pavilónom v rozsahu ne',~:hnutnom na
riadny chod predmetu nájmu.

Cl. II.

Doba oajmu a skoncenie nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvái.l Da dobu urcitú. a to od 01.10.2012 do 30.06. 2013.

2. Nájom nebytových priestoro\ l' Griacich predmet nájmu koncí:

a)
b)

uplynutím doby nájmu. na ktOr::bol dojednaný,
písomnou dohodou zmlu\"n~chstrán ku dnu uvedenému v dohode
o skoncení nájmu alebo
uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede ktorejkolvek
zo zmluvných strán v súlade s ustanovením §9 ods. 2 alebo 3 zák. c.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme neb)10vých priestorov v znení
neskorších predpisov.

c)

3. Výpovedná lehota podla ods. 2 písm. c) tohto clánku je jeden mesiac a zacína od
prvého dna mesiaca nasledujÚceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved dorucená druhej
zmluvnej strane. Do konca výpovednej doby je nájomca povinný platit nájomné a platby za
služby spojené s nájmom.

4. V prípade ukoncenia nájmu je nájomca povinný vrátit nebytové priestory v stave
vakom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s prípadnými stavebnými
Úpravamivykonanými s písomným sÚhlasom prenajímatela. Nájomca je povinný odovzdat
prenajímatelovi nebytové priestory najneskôr prvý pracovný den po uplynutí výpovednej
lehoty, resp. po skoncení nájmu. O odovzdaní nebytových priestorov sa spíše protokol,
ktorého jedno vyhotovenie dostane nájomca a po potvrdení o prevzatí nebytových priestorov
prenajímatelom dií.om podpísania a prevzatia protokolu, nájomca prestáva zodpovedat za
nebytové priestory a prípadnú vzniknutú škodu na nebytových priestoroch.

Cl. III.
Nájomné a jeho úhrada

1. Rocné nájomné za predmet nájmu je stanovené spolu vo výške 1182,00 EUR, pricom
nájomné za nebytové priestory tvoriace cast predmetu nájmu v zmysle cl. l ods. 2 tejto
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zmluvy predstavuje 6,00 €/m2/rok (t.j. za nebytové priestory rocné nájomné predstavuje
l 182,00 eur).

2. Nájomca sa zaväzuje platit nájomné mesacne vo výške 98,50 € na úcet prenajímatela
c. 33422162/0200 variabilný symbol 34062840, alebo v hotovosti do pokladnice mestského
úradu, a to vždy do 20. dna v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Nájomné za dohodnuté obdobie nájmu (od 01.10.2012 do 30.06.2013) vo výške
886,50 € sa nájomca zaväzuje platit mesacne vo výške 98,50 € na úcet prenajímatela
c. 33422162/0200 variabilný symbol 34062840, alebo v hotovosti do pokladnice mestského
úradu a to vždy do 20. dna v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Nájomné sa považuje za uhradené dnom pripísania na úcet prenajímatela.

3. Ak nájomca neuhradí nájomné podla odseku l a 2 tohto clánku v stanovenej výške
a vcas, je povinný zaplatit úrok z omeškania vo výške podla ustanovenia § 3 nariadenia
Vlády SR c. 87/1995 Z. z.,. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obcianskeho
zákonníka v platnom znenÍ.

Cl. IV.
Služby spojené s nájmom a ich úhrada

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto službách spojených s predmetom nájmu, ktoré
bude prenajímatel zabezpecovat pre nájomcu:
- odvoz komunálneho odpadu
- vykurovanie
- dodávka vody a stocné
- dodávka elektrickej energie.

2. Nájomca je povinný uhradit skutocnú cenu za jednotlivé služby podla ods. 1, ktorú
prenajímatel platí jednotlivým dodávatelom týchto služieb, podla výpoctu energetikom
mesta. Ak budú zriadené samostatné odberné miesta s osobitným meraním spotreby
jednotlivých médií pre nájomcu, tento bude uhrádzat skutocnú cenu spotrebovaných médií.
V takom prípade zmluvné strany dodatkom upravia výšku a rozpis zálohových platieb za
služby spojené s nájmom predmetu nájmu.

3. Nájomca sa zaväzuje spolu s platbou nájomného uhrádzat zálohové platby za služby
spojené s predmetom nájmu na základe fakturácie prenajímatela.

Zálohové platby za služby spojené s predmetom nájmu a platby za teplo, elektrickú
energiu, vodné a stocné sa zaväzuje nájomca pravidelne mesacne vo výške: 101,30 €
uhrádzat na úcet prenajímatela c. 33422162/0200, variabilný symbol: císlo faktúry, alebo
v hotovosti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce, a to vždy do 20. dna
v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa považujú za uhradené dií.ompripísania na úcet
prenajímatela.

4. Celkové zúctovanie za poskytnuté služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa
vykoná raz rocne, a to do 30 dní po dorucení vyúctovania od dodávatelov jednotlivých médií.
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Nájomca sa zaväzuje uhradit rozdiel medzi skutocnými nákladmi a skutocnou výškou
zaplatených zálohových platieb na úcet prenajímatela do 15 dní od oznámenia výšky
nedoplatku (rozdielu) zo strany prenajímatela, na základe prepocítania spotreby energií
energetikom mesta, ktoré bude tvorit samostatnú prílohu vyúctovacej faktúry.

Prenajímatel sa zaväzuje vrátit nájomcovi prípadný preplatok do 15 dní po vykonaní
celkového zúctovania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Prenajímatel je oprávnený kedykolvek jednostranne zmenit zálohové platby za
služby spojené s nájmom predmetu nájmu, pokial budú zmenené, doplnené alebo zrušené
cenové predpisy, podla ktorých sú tieto platby dohodnuté alebo pokial sú inak zmenené ceny
za tieto služby spojené s nájmom predmetu nájmu.

6. Ak nájomca neuhradí platbu podla bodu 3, 4, a 5 tohto clánku riadne (v stanovenej
výške a vcas), je povinný zaplatit úrok z omeškania vo výške podla ustanovenia § 3
Nariadenia Vlády SR c. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Obcianskeho zákonníka v platnom znenÍ.

Cl. V.
Podnájom

1. Nájomca nie je oprávnený prenechat predmet nájmu alebo jeho cast do podnájmu
alebo výpožicky dalším (tretím) osobám a nesmie predmet nájmu ani žiadnym iným
spôsobom zatažit bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatela.

Cl. VI.
Dalšie práva a povinnosti

1. Prenajímatel je povinný zabezpecit nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv
spojených s nájmom predmetu nájmu, najmä zabezpecit riadne poskytovanie služieb
spojených s nájmom a odovzdat predmet nájmu v stave spôsobilom najeho riadne užívanie.

2. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa so stavom predmetu nájmu
oboznámil a tento preberá bez výhrad a v stave zodpovedajúcom dohodnutému úcelu nájmu.
O fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku dnu úcinnosti tejto zmluvy vyhotovia
zmluvné strany písomný protokol.

3. Nájomca je povinný užívat predmet nájmu výlucne v rozsahu a na úcel dohodnutý
v tejto zmluve, v súlade s prevádzkovým režimom, udržiavat ho v stave, ktorý zodpovedá
povahe a úcelu nájmu a po skoncení nájmu ho vrátit v stave vakom ho prevzal,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomca nie je povinný dat predmet nájmu do
pôvodného stavu, ak boli stavebné úpravy vykonané s predchádzajúcim písomným súhlasom
prenajímatela.

4. Opravy spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu je povinný vykonat
nájomca na svoje náklady. Stavebné úpravy je nájomca oprávnený na predmete nájmu
vykonávat len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatela a výlucne na svoje
náklady. Nájomca je oprávnený realizovat úpravu nebytového priestoru vrátane
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interiérových úprav, ako aj napríklad inštaláciu akéhokolvek bezpecnostného zariadenia v
nebytovom priestore len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatela, na vlastné
náklady a v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Akékolvek povolené
úpravy nebytového priestoru sa stávajú vlastníctvom prenajímatela a nezakladajú
nájomcovi žiadny nárok na náhradu nákladov vyplývajúcich z realizácie odsúhlasených,
resp. neodsúhlasených úprav ani pocas trvania nájomného vztahu, ani po jeho skoncenÍ.

5. Prenajímatel nezodpovedá za škody na majetku vneseného do predmetu nájmu.
Nájomca je povinný sám a na vlastné náklady zabezpecit majetok proti odcudzeniu,
poškodeniu alebo zniceniu a zvážit úcelnost jeho poistenia taktiež na vlastné náklady.

6. Nájomca je povinný bez zbytocného odkladu písomne oznámit prenajímatelovi
potrebu opráv, ktoré má prenajímatel urobit a umožnit vykonanie týchto i iných
nevyhnutných opráv. Vopacnom prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla
nesplnením tejto podmienky.

7. V prípade vzniku havárie resp. jej hrozby je nájomca povinný okamžite umožnit
prenajímatelovi prístup k zariadeniam (rozvodom elektrickej energie, vody, kúrenia a pod.)
nachádzajúcimsa v predmetenájmu. .

8. Nájomca je povinný bez zbytocného odkladu písomne oznámit prenajímatelovi
zmenu údajov týkajúcich sajeho podnikatelského alebo iného oprávnenia, na základe ktorého
vykonáva cinnost, pre úcely ktorej užíva predmet nájmu podla tejto zmluvy.

9. Prenajímatel je pocas trvania nájomného vztahu založeného touto zmluvou
oprávnený vykonávat potrebnú technickú kontrolu nebytového priestoru a kontrolovat, ci
nájomca užíva nebytovú priestor riadnym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnutými
podmienkami. Za úcelom kontroly dodržiavania zmluvných podmienok je nájomca povinný
na požiadanie prenajímatela umožnit vstup urceným zamestnancom prenajímatela do
prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu.

10. Nájomca na svoje náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpecnost technických
zariadení, protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov tvoriacich predmet nájmu, za BOZP
a zaväzuje sa vykonat všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej
havárie v priestoroch tvoriacich predmet nájmu, ako aj v budove uvedenej v cl. l ods. 1 tejto
zmluvy.

11. Nájomca je povinný udržiavat predmet nájmu v súlade so všeobecne záväznými
hygienickými predpismi výlucne na svoje náklady (deratizácia, dezinfekcie a iné).

12. Nájomca je povinný starat sa o to, aby na nebytovom priestore nevznikla
škoda. Za škodu spôsobenú na predmete nájmu a na jeho zariadeniach zodpovedá v plnom
rozsahu nájomca. Nájomca sa zaväzuje nahradit škodu na predmete nájmu, ktorá vznikne nad
rámec obvyklého opotrebenia. Akákolvek škoda, ktorá vznikne v priestoroch nebytového
priestoru a bude spôsobená nájomcom, resp. osobami majúcimi vztah k nájomcovi, bude
nájomcom odstránená. V opacnom prípade sa nájomca zaväzuje k náhrade vzniknutej škody,
následkov škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške prenajímatelovi,
bezodkladne po výzve prenajímatela. Nájomca zodpovedá prenajímatelovi za škodu
vzniknutú v nebytovom priestore, ktorú zavinil on sám, resp. jeho zamestnanci, resp. rucí



prenajímatelovi za škodu spôsobenú klientmi nájomcu, jeho dodávatelmi, resp. inými
osobami, ktorým nájomca umožnil do nebytového priestoru prístup.

Cl. VII.
Zmluvná pokuta

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s úhradou mesacného
nájomného podla cl. III ods. 2 tejto zmluvy, je prenajímatel oprávnený požadovat od
nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý den omeškania
až do zaplatenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímatela na náhradu
škody, ktorej sa môže prenajímatel domáhat bez ohladu na výšku zaplatenej zmluvnej
pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nájomcovi povinnost. plnenia podla tejto
zmluvy, ktoré je zabezpecené zmluvnou pokutou. Nájomca je povinný zaplatit zmluvnú
pokutu aj ked porušenie povinnosti nezavinil. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká
nájomcovi povinnost platit úrok z omeškania podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

Cl. VIII.
Záverecné ustanovenia

1. Zámer prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce pre Spojenú školu, Janka Krála 39,
Zlaté Moravce, ICO: 34062840 z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9
písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu od
03.09.2012 do 30.06.2013 za nájomné vo výške 6,00 eur mesacne, pricom predmetom nájmu
sú: nebytovépriestoryo výmere 197m2, ktoré sa nachádzajú v nehnutelnosti- stavba so
súpisným císlom 2077 (materská škola), stavba sa nachádza vk. Ú. Zlaté Moravce na
pozemku parcely KN registra "C", c. parcely 5792/7 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) - Materská škola na Ul. Slnecnej v Zlatých Moravciach., zapísanej na LV c.
3453, pre k.ú. Zlaté Moravce bol zverejnený na úradnej tabuli mesta diia 05.09.2012 a bol
vyvesený až do skoncenia zasadnutia MsZ konaného dl1a 20.09.2012.

Dôvodom hodným osobitného zretela na schválenie nájmu podla § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že prenajaté
priestory budú využívané na výchovno-vzdelávací proces žiakov Spojenej školy.

Mestské zastupitelstvo Zlaté Moravce schválilo 3/5 väcšinou všetkých poslancov
prenájom nehnutel'nosti uvedenej v cl. l ods. 1. a 2. tejto zmluvy z dôvodu hodného
osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznesením Mestsl{ého zastupitel'stva Zlaté Moravce
c.204/2011 na 18. zasadnutí konanom dna 20.09.2012.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa
riadia zákonom c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami Obcianskeho zákonníka v platnom znení.

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane prenajímatel
a nájomca dostane jeden exemplár.



4. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a Úcinnost prvým di10m doby nájmu uvedenej v cl. II ods. 1 tejto zmluvy, za splnenia
podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle prenajímatela t.j. na stránke Mesta
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu.

5. Zmluvné strany prehlasujÚ, že si tÚto zmluvu riadne precítali, jej obsahu porozumeli
a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne a dobrovolne, nie pod tlakom ani za
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.

V Zlatých Moravciach di1at1:/r?:.?.~Yrz V ZlatýchMoravciachdna if. ~í i,i 't,............

N áj om c a: Za prenajímatela:

SPOJENÁŠKOLA
t:.~... J.Král'a39
;:~',:1":'; 7

1
<::1't,( Moravce ..;'~

..~t1~.~t:~i F et 8 ' ~;~~

;/Ll1./VVv'
PhDr. Zita Záhorská

riaditelka školy

~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

l

Materiál spracovf;0' ~'1!:.G-
Za správnost: ~

~

.

.
!

Dna' .i J. '1.U ~t.. ' 7


