
NÁJOMNÁ ZMLUVA 
č. 5/2011 

 
 

PRENAJÍMATEĽ: Obec Štiavnik, zastúpená starostom obce,                                            
                                                          Ing. Štefanom Várošom,                                                          
                                 IČO:   321 672 
                              
NÁJOMCA: Mgr. Janka Kalivodová,  rod. č.:  
                                                               bytom  
                                 IČO:    
                                 DRČ:  
 
 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
     Táto zmluva sa uzatvára podľa § 3, zákona 116/90 Zb. a vyhlášky č. 465/91 Zb. v  
znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
     Prenajímateľ prenajíma nájomcovi dňom 15. 04. 2011 vo svojom objekte zdravot- 
ného strediska č. 165 nebytové priestory o výmere 75,5 m2 za účelom prevádzkova- 
nia filiálnej lekárne TÍLIA, so sídlom v Povaţskej Bystrici, Centrum. 
 
 

II. 
CENA NÁJMU A SLUŢIEB 

 
     Cena nájmu bola dohodnutá v zmysle vyhlášky č. 608/92 Zb., Vyhl. č. 465/91 Zb. 
a VZN Obce Štiavnik takto:  
a) nájom za priestory: - obchodné:      13,28 €/m2 x  65,0 m2    =   863,20 € 
                                    - chodba, WC:    3,32 €/m2 x  10,5 m2       =     34,86 € 
b) sluţby: elektrická energia ............... 10,--  €/mesiac x 12      =   120,--  €/rok 
                 kúrenie ............................... 16,60 €/m2/rok x 65 m2  = 1079,–  €/rok 
                 vodné a stočné ...................  4,98 €/mesiac x 12      =     59,76 €/rok 
Platby za sluţby sú zálohové. Spolu nájom a sluţby za rok predstavuje sumu 
2156,82 €, predpis úhrad ššttvvrrťťrrooččnnee  553399,,2200.. 
 
    Predpis úhrad za nájom a sluţby spojené s uţívaním nebytového priestoru, bude 
platený nájomcom v štvrťročných splátkach vo výške 539,20 € vţdy vopred do  
15-teho dňa nasledujúceho mesiaca príslušného štvrťroka, na číslo účtu:  
23322-432/0200, vedeného vo VÚB Ţilina, pobočka Bytča. 
 
     V prípade reálnej inflácie zverejnenej v oficiálnych štatistických údajoch, bude 
cena nájmu prehodnotená prenajímateľom a o takéto percento navýšená. 
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III. 
ČAS PLNENIA 

 
1.) Nebytové priestory sa prenajímajú na dobu určitú, a to na dobu určitú, 5 rokov od 

podpisu zmluvy, t.j. do 14. 04. 2016. 
 
2.) Po tomto termíne má nájomca prednostné právo na predĺţenie nájmu, alebo 

uzatvorenie inej zmluvy vyplývajúcej z prípadných majetkových, alebo iných 
vzťahov. 

 
3.) Nájomný vzťah môţe zaniknúť dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou 

z ktorejkoľvek strany. Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynúť od prvého 
dňa nasledujúceho mesiaca. 

 
4.) Prenajímateľ môţe zmluvu vypovedať v jednomesačnej lehote, ktorá začína 

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, ak: 
- nájomca uţíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
- prenajíma nebytové priestory tretím osobám, 
- nájomca je viac ako jeden mesiac v omeškaní s platením nájomného, 
- bolo rozhodnuté o odstránení stavby. 
 

5.) Nájomca môţe písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dojednanej doby, ak: 
- stratí spôsobilosť k prevádzkovaniu činnosti, pre ktorú si nebytový priestor 
     prenajal, 
- prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy a      

z § 5, ods. 1, zákona č. 116/90 Zb. 
 

 
 

IV. 
POVINNOSTI NÁJOMCU 

 
     Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu 
opráv, ktoré treba neodkladne previesť. Za škody vzniknuté nesplnením tejto povin- 
nosti v plnej miere zodpovedá nájomca. 
 
     Všetky stavebné úpravy, týkajúce sa prenajatých priestorov, moţno prevádzať len 
so súhlasom prenajímateľa, a to na vlastné náklady. 
 
     V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť nebytové priestory v stave, 
aké ich prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebovaniu. 
 
     Nájomca zodpovedá za dodrţiavanie predpisov o poţiarnej ochrane, predpisov o 
bezpečnosti práce a ďalších právnych noriem, vzťahujúcich sa na jeho činnosť spoje- 
nú s uţívaním nebytových priestorov. 
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V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 

     Zmeny a dodatky tejto zmluvy je moţné vykonať len za súhlasu oboch 
zúčastnených strán, a to písomnou formou.  
 
     Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kaţdá strana 
obdrţí po dvoch vyhotoveniach. 
 
 
 
 
 
 
 
Štiavnik, 15. 04. 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------                                              --------------------------------------- 
          prenajímateľ                                                                         nájomca         
 
                                                             
 

 


