
Nájomná zmluva 

 

O prenájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona 116/1990 Zb. O nájme 

a podnájme nebytových priestorov v platnom znení. 

 

I.  ZMLUVNÉ STRANY: 

 

Prenajímateľ: ZŠ s MŠ Smolinské č. 407, 908 42 

                          V zastúpení riaditeľky školy: Mgr. Viera Pribylová 

                           IČO: 37840657 

Nájomca: Základná umelecká škola, Ulica Československej armády 1207, Gbely 908 45  

                   V zastúpení riaditeľky ZUŠ: Mgr. Magdaléna Rafaelisová DiS.art. 

                   IČO:37840851 

Vlastník: Obec Smolinské 

                 V zastúpení starostom obce : Vladimír Smolinský 

                 IČO: 00309991 

Uzatvorili zmluvu o prenájme priestorov bližšie uvedených v predmete nájmu. 

II. Predmet zmluvy 

Obec Smolinské je vlastníkom budovy nachádzajúcej sa na parc. č. 573, popisné č. 407 

zapísanej v katastri nehnuteľnosti na LV 1286. 

III. Účel prenájmu 

Účelom prenájmu nebytového priestoru je užívanie uvedeného priestoru na zriadenie 

základnej umeleckej školy. Je to samostatná miestnosť, priestory tried pre hudobný 

a výtvarný priestor. 

IV. Výška nájomného 

Výška nájomného sa určuje v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

zmien a doplnkov takto:  výška nájomného za nebytové priestory, špecifikované v bode II. 

tejto zmluvy sa dojednáva   na čiastku  120 € štvrťročne, slovom jednostodvadsať eur. To je 

480 € ročne, štyristo osemdesiat eur. 

Nájomné bude nájomca hradiť v štvrťročných čiastkach, vždy  do 30. dňa posledného 

mesiaca príslušného štvrťroku na účet prenajímateľa vedeného v Prima banke Senica, číslo 

účtu ......................................................... 



Cenu nájomného má právo prenajímateľ každoročne prehodnotiť v súlade s platnými 

právnymi predpismi a na základe inflácie a zvyšovaním cien energií. 

V prípade zmeny právnych predpisov o cenách nájomného. Zaväzujú sa obidve zmluvné 

strany ku dňu účinnosti takejto zmeny, pristúpiť k uzatvoreniu dohody o zmene výšky 

nájomného dodatkom k zmluve. 

Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru- spotreba elektrickej energie, vodné, 

stočné, dodávka teplej vody, sú paušálne zhrnuté  vo výške nájomného uvedeného v bode 

IV. 

Za oneskorenú úhradu zaplatí nájomca zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý začatý deň omeškania. 

V. Doba nájmu 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

VI. Osobitné ustanovenia 

Nájomca sa zaväzuje: 

-užívať prenajatý priestor v súlade s účelom uvedeným v tejto zmluve, 

-riadne a včas platiť nájomné, 

-udržiavať čistotu a poriadok vo vnútri prenajatých priestorov, ktoré bude zabezpečovať 

prenajímateľ, 

-zdržať sa akýchkoľvek stavebných úprav alebo iných zásahov do konštrukcie stavby , bez 

písomného povolenia prenajímateľa, 

Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi kedykoľvek vykonávať kontrolu dodržiavania 

povinnosti uvedených v bode VI. , ale vždy len za prítomnosti nájomcu. Porušovanie 

povinností uvedených v bode VI. sa pokladá za hrubé porušovanie  podmienok zmluvy 

a môže byť dôvodom pre okamžité zrušenie nájomného vzťahu. 

Prenajať prenajaté priestory  nemôže nájomca bez súhlasu prenajímateľa. 

Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi potreby opráv, za ktoré je zodpovedný 

prenajímateľ. V opačnom prípade zodpovedá za príslušnú škodu nájomca , ktorá z toho 

dôvodu vznikne. 

Nájomca plne zodpovedá za škody spojené s užívaním predmetu zmluvy, ktoré spôsobí sebe 

alebo tretím osobám. 

Za dodržiavaním hygienických, bezpečnostných a požiarnych predpisov v prenajatom 

priestore  zodpovedá nájomca. 

VII. Úhrady drobnej údržby. 

Drobnú údržbu / oprava svietidiel, vymaľovanie miestnosti, a pod./platí nájomca v plnej 

výške. 



VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu. 

Platnosť zmluvy zaniká: 

-výpoveďou akejkoľvek strany z dôvodu nedodržiavania všetkých bodov zmluvy, 

-dohodou obidvoch strán, 

Po skončení zmluvného vzťahu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi prenajaté 

priestory v riadnom stave s prihliadnutím na časové opotrebovanie nebytových priestorov. 

Nájomca je povinný odovzdať priestory prenajímateľovi osobne bez prieťahov, podľa 

dohodnutého času. Priestor nesmie byť poškodený, rozbitý, steny nesmejú byť popísané, 

nábytok nesmie byť poškodený.   

Výpovedná lehota je jeden rok. 

IX. Záverečné ustanovenia. 

Zmluvu je možné meniť a doplniť len písomne, formou očíslovaných dokladov k zmluve 

podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

Táto zmluva ruší nájomnú zmluvu z 5.5.2007 , ktorá bola podpísaná medzi Mgr. D. 

Langerovou, Mgr. A. Hrnčiríkovou- Budajovou a V. Antálkom. 

Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch. Po jej podpísaní všetkými zmluvnými stranami, 

každá zo zmluvných strán dostane  jedno vyhotovenie. 

Ak v zmluve nie je uvedené  inak, v ostatnom platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a ostatných  právnych predpisov. 

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli a na znak súhlasu  ju podpísali. 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania prenajímateľom, nájomcom 

a vlastníkom. 

 

V Smolinskom dňa 17. 10. 2022 

 

Vlastník: 

Vladimír Smolinský.................................................................................. 

Prenajímateľ: 

Mgr. Viera Pribylová................................................................................ 

Nájomca: 

Mgr. Magdaléna Rafaelisová Dis. Art.  ..................................................... 

 


