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JUDr. Ľudovít Didi, advokát, advokátska kancelária, 936 01 Šahy, Hontianska cesta č. 4 
Č.t./fax: 036/7410520, mobil: 0907996666, e-mail: didifudo@gmail.com  
Zapísaný v zozname advokátov SAK Bratislava pod č. 6/97-dr.De/SI  
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                                        N Á J O M N Á         Z M L U V A 
 
ktorú uzavreli : 
 
prenajímateľ : Obec Slatina 
                          zastúpená starostom obce Arpádom Bazsóm  
                          IČO: 587591  
                          Bankové spojenie: VÚB pobočka Šahy 
                          Číslo účtu: 29928-152/0200  
a 
 
nájomca:          Mária Szabóová, r.č. ...................., 935 83 Hokovce 43, IČO: 37101889  
takto :        
                                                                           I. 
 
      Podľa zák.č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení nasl. novelizácií 
a podľa § 663 a násl. Obč. zákonníka uzavreli účastníci nájomnú zmluvu, ktorá upravuje ich 
vzťahy v súvislosti s užívaním nebytových priestorov. 
 
                                                                          II. 
 
     Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Správou katastra Levice v k.ú. Slatina  
na LV č. 1 ako parc.č. 179 zast.plochy – budovy súp.č. 137 o výmere 315 m2 pozostávajúcej  
z obchodného priestoru o výmere 19 m2, skladu o výmere 13 m3 a sociálnej miestnosti 
o výmere 8 m2.     
 
     Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti pozostávajúcej 
z obchodného priestoru o výmere 19 m2, skladu o výmere 13 m2 a sociálnej miestnosti 
o výmere 8 m2. Celková plocha prenajatých priestorov predstavuje 40 m2. Prenajatá 
nehnuteľnosť sa nachádza v Slatine č. 137. 
      
                                                                          III. 
 
Predmet zmluvy : 
 
     Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov označených v bode II. tejto 
zmluvy. 
 
                                                                          IV. 
Účel nájmu : 
     
        Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi na prevádzkovanie obchodu – predaj 
potravín a zmiešaného tovaru.   
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                                                                          V. 
Doba nájmu : 
 
        Táto nájomná zmluva sa uzatvára od 1.7.2012 na dobu neurčitú.  
  
                                                                         VI. 
 
Výška nájomného : 
 
     Účastníci sa dohodli na tom, že výška nájomného za prenajaté priestory sa určuje dohodou 
vo výške 100 € mesačne, ročne spolu 1.200 €. Nájomné je splatné vopred vždy do 5-ho dňa 
mesiaca.   
 
                                                                        VII. 
 
Úhrada vedľajších nákladov: 
 
     Úhradu vedľajších nákladov s užívaním nebytových priestorov /  elektrina, vodné a stočné, 
kúrenie – plyn, telefón, vývoz smetí a i. / si bude hradiť nájomca. Za týmto účelom je povinný 
uzatvoriť zmluvy o dodávke plynu, vody a elektriky s príslušnými dodávateľmi energií, a to 
v lehote do 10 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy.       
        
                                                                        VIII. 
 
     Nájomca vyhlasuje, že stav nebytových priestorov pozná na základe miestnej ohliadky. 
 
                                                                        IX.  
 
    Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do podnájmu.  
 
                                                                        X.  
 
    Prenajímateľ súhlasí, aby si nájomca na svoj vlastný náklad vybudoval sociálnu miestnosť 
s WC a umývadlom, prípojku vodovodu a kanalizácie do prenajatej časti budovy, upravil 
prenajaté priestory na užívanie podľa vlastných potrieb na svoj účel a náklad ( maľba ), 
v celkovej výške 1 800 €, ale nesmie bez súhlasu prenajímateľa robiť také stavebné úpravy, 
ktorými by zasahoval do nosnej konštrukcie stavby.  
 
    Nájomca je povinný prenajímateľovi preukázať a zdokladovať vložené investície do 
budovy prenajímateľa za účelom odpočítania nájomného v celkovej výške maximálne 1 800 
€, t.j. 18 mesiacov x 100 €, ktoré nebude nájomca povinný prenajímateľovi platiť. Nájomca si 
nebude nárokovať vrátenie vložených investícií pri predčasnom ukončení nájmu a takisto pri  
ukončení nájmu pri odpustení platenia nájomného prenajímateľovi za dobu prvých 18-tich 
mesiacov trvania doby nájmu.           
 
Skončenie nájmu : 
 
Nájom sa  môže skončiť dohodou prenajímateľa a nájomcu. 
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Nájomca môže vypovedať nájomnú zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, a to v dvojmesačnej   
výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca po doručení písomnej výpovede  
prenajímateľovi.   
 
Prenajímateľ môže písomne vypovedať nájomnú zmluvu, ak : 
 

- nájomca užíva nebytový priestor v rozpore s touto zmluvou 
- nájomca je viac ako jeden mesiac v omeškaní s platením nájomného 
- nájomca prenechá nebytový priestor, jeho časť tretej osobe do jeho nájmu bez   

            predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa 
 

Nájomca môže písomne vypovedať nájomnú zmluvu, ak : 
 

- stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor prenajal 
      nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie 
- prenajímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z §.u 5 ods.1 zák.č. 116/1990 Zb. 
 

Výpovedná lehota u prenajímateľa je jednomesačná, pričom začína plynúť od prvého dňa 
nasledujúceho mesiaca potom, ako bola doručená písomná výpoveď druhej strane.  
                                                       
                                                                         XI.                                                
 
Ostatné dojednania : 
 

- prenajímateľ odovzdá nájomcovi nebytové priestory v takom stave, v akom sa 
nachádzajú. Prenajímateľ prehlasuje, že budovu má poistenú pre prípad živelnej 
udalosti 

- nájomca bude užívať nebytové priestory v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na BOZ 
požiarnu ochranu, bežnú údržbu bude vykonávať nájomca na svoje vlastné náklady 

- nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi závady, ktoré 
bránia riadnemu užívaniu prenajatých priestorov 

- nájomca umožní prenajímateľovi vstup do prenajatých priestorov a umožní mu 
vykonanie opráv pod následkom zodpovednosti za prípadnú škodu, ktorá by vznikla 
prenajímateľovi odoprením vstupu do prenajatých priestorov 

- nájomca si prenajaté priestory upraví na užívanie podľa vlastných potrieb na svoj účel 
a náklad, ale nesmie bez súhlasu prenajímateľa robiť také stavebné úpravy, ktorými by 
zasahoval do konštrukcie stavby 

-    nájomca je oprávnený umiestniť informačné a propagačné tabule na prenajatej    
      nehnuteľnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
- prenajímateľ umožní nerušený a nepretržitý vstup do predmetných priestorov počas 

celej doby nájmu nájomcovi, jeho zamestnancom, klientom a spolupracujúcej osoby 
- nájomca umožní vstup prenajímateľovi do prenajatých priestorov za účelom kontroly 

plnenia zmluvne dohodnutých podmienok nájomnej zmluvy 
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XII. 
 
 
 
Záverečné ustanovenia : 
 
Ša 1/12-Di  
 
 

- právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia zák.č. 116/1990 Zb. v znení nasl.    
novelizácií 

- nájomca podpísaním tejto nájomnej zmluvy prehlasuje, že preberá nebytové priestory 
do užívania v spôsobilom stave 

- túto nájomnú zmluvu je možné meniť len formou obojstranne odsúhlasených 
písomných dodatkov, ktoré sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou 

- nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi obratom akúkoľvek zmenu svojej 
právnej subjektivity z hľadiska jeho podnikateľskej činnosti, najmä tú, ktorá podlieha 
oznamovacej alebo registračnej činnosti 

 
                                                                         XIII. 
 
     Zmluvu je možné meniť alebo doplňovať iba písomne so súhlasom oboch zmluvných 
strán.   
     Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  
po dve vyhotovenia.  
     Zmluva bola vyhotovená v advokátskej kancelárii advokátom JUDr. Ľudovítom Didim, 
AK Šahy, ktorého účastníci splnomocnili k vyhotoveniu tejto zmluvy.   
  
 
     Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe vlastnej slobodnej  
vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a neprieči sa  
dobrým mravom, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu ju  
podpísali.   
             
Šahy, dňa  11.06.2012     
 
 
 
p r e n a j í m a t e ľ :                                                                       n á j o m c a :             


