
 
Nájomná zmluva č.6/2014 

na garáž 
uzavretá podľa ustanovenia § 3anasl.ustanovení zákona č.116/1990 Zb.o nájme 
     a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
                                                                           Čl.1 
                                                Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Obec Štiavnik,v zastúpení Ing.Štefanom Várošom,starostom obce 
 
Nájomca: Ján Šutara, rod.č. ........bytom Štiavnik 1310 
 
                                                                      Čl.ll 
                                            Predmet a rozsah zmluvy 
 
Prenajímateľ prenechá nájomcovi v Obci Štiavnik v byt.dome l330 na dočasné užívanie 
nebytové priestory- g a r á ž  č.11 /ďalej len garáž/,ktorej vlastníkom je Obec Štiavnik. 
Garáž sa poskytuje na parkovanie motorového vozidla. 
Opis garáže: miestnosť,elektr.vedenie zabudované bez elektromera,2 ks 
svietidlá,zásuvka,vypinač. 
 
                                                                       Čl.lll 
                           Doba platnosti a zánik nájomnej zmluvy 
 

- Garáž uvedená v článku ll,ods.1 tejto nájomnej zmluvy sa prenajímy na dobu určitú 
     od  01.04.2014 -  31.12.2015.Po tomto termíne má nájomca prednostné právo na               
            predĺženie nájmu,o čo musí  vopred písomne požiadať. 

- Nájomný vzťah môže zaniknúť: - pís.dohodou  zmluvných strán 
                                                         -pís.výpoveďou zmluvných strán 
                                                         -uplynutím doby platnosti nájmu   
-   V prípade ukončenia nájmu pred stanoveným termínom,výpovedná doba je trojmesačná 
a  začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. 
-   Prenajímateľ môže vypovedať nájom garáže v jednomesačnej výpovednej lehote 
z dôvodu,že nájomca je tri mesiace v omeškaní s platením nájmu. 
-   Prenajímateľ okamžite zruší nájom garáže s nájomcom ,v prípade opakovaného 
porušovania“Domového poriadku“.Opakovaným porušením sa rozumie druhé porušenie 
tohto poriadku. 
-   V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť garáž v stave,v akom ju prevzal 
s prihliadnutím na obvyklé užívanie. 
-   Zmluvné strany prehlasujú,že pri ukončení nájmu zo strany prenajímateľa a to 
uplynutím doby nájmu,dohodou,výpoveďou,resp.okamžitým zrušením,prenajímateľ nie je 
povinný poskytnúť nájomcovi náhladnú garáž. 

                                                            Čl.1V 



Výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenie poskytované 
s užívaním garáže 

 
- Základy mes.nájom na garáž je 18,26 €.Záloha za spotrebovanú el.energiu v garáži vo 

výške 1,74 €/mesiac bude nájomca platiť spolu s nájmom do 15-teho dňa bežného 
mesiaca. 

- Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné a zálohu na služby spojené s užívaním garáže 
mesačne,vždy do 15 –tého dňa bežného mesiaca ,a to i za započatý mesaiac ,na účet 
prenajímateľa číslo 23322-432/0200,alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu 
Štiavnik. 

- Po obdržaní faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu budú zálohové platby 
vyučtované podľa príslušných právnych predpisov.Nájomca je povinný vyrovnať 
výsledok ročného vyučtovania služieb do 30 dní  po jeho obdržaní na účet 
prenajímateľa alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Štiavnik. 

- Ak nájomca nezaplatí nájomné,alebo úhradu za služby poskytované s užívaním garáže 
do 5 dní po jej splatnosti,je povinný zaplatiť správcovi poplatok z omeškania platenia 
dlžnej sumy,najmenej však 1 euro za každý i začatý mesiac omeškania. 

 
                                                          Čl.V 

Práva a povinnosti z nájmu garáže 
 

- Práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené § 720 a nasledujúcich ustanoveniach 
Občianskeho zákonníka. 

- Okrem týchto práv a povinností sa zmluvné strany dohodli na nasledovných právach 
resp.povinnostiach: 

- a/ počas užívania garáže je nájomca povinný dodržiavať domový poriadok 
- b/ náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových priestorov,ich bežnú údržbu 

znáša výlučne nájomca 
- c/ nájomca nesmie prenajať garáž ďalším osobám 

 
 
                                                                Čl.Vl 

Záverečné ustanovenie 
 

-Táto zmluva nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom od 01.04.2014. 
-Zmeny a dodatky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnou formou a so 
súhlasom zmluvných strán. 
-Nájomná zmluva má dve strany,je vyhotovená v troch rovnopisoch./2 x prenajímateľ,1x 
nájomca/ 
-Zmluvné strany prehlasujú,že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne,nebola uzavretá 
v tiesni,zmluvu si prečítali,jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
V Štiavniku,dňa  20.03.2014 
 
..............................                                                                             .......................... 
nájomca                                                                                                prenajímateľ      
       



 
 


