
NÁJOMNÁ ZMLUVA 
č. 6/2011 

 
PRENAJÍMATEĽ: OBEC ŠTIAVNIK, zastúpená starostom obce,  

                                                                      Ing. Štefanom Várošom 
                                        IČO: 321 672 
                                        Bankové spojenie: VÚB Ţilina, expozitúra Bytča 
                                        Č. účtu: 23322-432/0200 
 

NÁJOMCA:  Marcela Červencová,    

                                                                
  
                                         

I. 

PREDMET ZMLUVY 
     Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory na 1. poschodí v ObZS 
Štiavnik č.165 na parcele KN  13, a to priestory bývalého skladu (nachádzajúce sa 
vedľa zubnej ambulancie) pozostávajúce z 1 miestnosti, pomernej časti chodby, 
čakárne a WC za účelom zriadenia vzorkovej predajne PVC okien a ţalúzií.               
   

II. 

CENA NÁJMU 
     Cena nájmu bola dohodnutá na základe VZN Obce Štiavnik  takto: 
a/ miestnosť – obchodné priestory  18,02 m2  x 16,60 €/m2 = 299,13 € 

b/ chodba – čakáreň                          9,38 m2   x   3,32 €/m2 =   31,14 € 
c/ chodba, , WC                               15,27 m2  x   3,32 €/m2 =   50,69 € 
 

     Spolu ročný nájom je 380,96 €, čo predstavuje štvrťročnú splátku 95,24 €. 
Nájomné je treba  uhradiť vopred do 10-teho dňa nasledujúceho štvrťroka na č. účtu: 
23322-432/0200 vo VÚB Bytča, alebo v hotovosti do pokladne na OcÚ Štiavnik. 
 

III. 

ČAS PLNENIA 
1,/ Nebytové priestory sa prenajímajú na dobu určitú – 1 rok, t.j. od 01. 05. 2011 
     do 30. 04. 2012. Po tomto termíne má nájomca prednostné právo na predĺţenie                                  
     nájmu, iba ak o to prenajímateľa vopred písomne poţiada . 
 

2,/ Nájomná zmluva môţe zaniknúť uplynutím doby platnosti nájmu, dohodou 
     zmluvných strán, alebo výpoveďou z ktorejkoľvek strany. Výpovedná doba sú tri 
     mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.                                          
 

3,/ Prenajímateľ môţe zmluvu vypovedať v jednomesačnej lehote, ak: 
- nájomca uţíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou 
- nájomca prenajíma nebytové priestory tretím osobám 
- nájomca je viac ako jeden mesiac v omeškaní s platením nájomného 
- bolo rozhodnuté priestory vyuţívať pre zdravotníctvo  
 

4,/ Nájomca môţe písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dojednanej doby, ak 
     stratí spôsobilosť k prevádzkovaniu činnosti, na ktorú si nebytové priestory  
     prenajal. 
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IV. 

SLUŽBY 
1,/ Platby za sluţby spojené s uţívaním nebytového priestoru bude nájomca 
     uhrádzať zálohovo štvrťročne v termíne podľa čl. II spolu s nájmom takto: 

- kúrenie …........…41 €/mesiac..........123 €/štvrťrok  
- elektr. energia … 34 €/mesiac .........102 €/štvrťrok  
- vodné, stočné …   5 €/mesiac .......... 15 €/štvrťrok  

2,/ Poplatok za TKO je nájomca povinný uhradiť podľa schváleného VZN Obce 
     Štiavnik o odpadoch príslušného roka.   
3,/ Prenajímateľ po ročného vyúčtovania energií a sluţieb vyšším dodávateľom   
     doručí nájomcovi konečné zúčtovanie skutočných nákladov za poskytované  
     sluţby uvedené v čl. IV. 
 

V. 

POVINNOSTI NÁJOMCU 
1,/ Náklady spojené s obvyklým udrţiavaním nebytových priestorov, ich beţnú  
     údrţbu, znáša výlučne nájomca. 
2,/ V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť nebytové priestory v stave 
     aké ich prevzal s prihliadnutím k obvyklému opotrebovaniu. 
3,/ Nájomca zodpovedá za dodrţiavanie predpisov o poţiarnej ochrane, predpisov 
     o bezpečnosti práce a ďalších právnych noriem, vzťahujúcich sa na jeho činnosť 
     spojenú s uţívaním nebytových priestorov. 
4,/ Nájomca nesmie bez súhlasu prenajímateľa robiť stavebné úpravy prenajatých 
     priestoroch. 
5,/ Nájomca svoje ako aj spoločné priestory udrţuje v čistote a v poriadku na svoje 
     náklady. 
 

VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
1,/  Zmeny a dodatky tejto zmluvy je moţno vykonať len so súhlasom oboch 
      zúčastnených strán a to písomnou formou. 
 2,/ Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých prenajímateľ obdrţí 
      dve vyhotovenia a nájomca jedno vyhotovenie zmluvy.       
3,/ Obidve zmluvné strany si zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
     súhlasu ju vlastnoručne  podpísali. 
 
 
V Štiavniku, 22. 04. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
  -------------------------------                                                           -------------------------------                                                          

      nájomca                                                                                 prenajímateľ           


