
NÁ J O M N Á   Z M L U V A 
č. 1/2019/DĽR

uzatvorená 
podľa  § 663 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

I.
Zmluvné strany

Táto nájomná zmluva je uzatvorená dnešného dňa z jednej strany medzi

Obec Vieska nad Žitavou
so sídlom 951 52 Vieska nad Žitavou č. 64

IČO: 00 308 617
 DIČ: 2021058765

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
č. účtu: 2240893003/5600

IBAN:  SK98 5600 0000 0022 4089 3003
v mene obce starosta Štefan Mladý

( ďalej len „prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare )

a z druhej strany medzi

STARBET, s.r.o.
so sídlom Panónska cesta 34, 851 04  Bratislava

IČO: 44 202 911
DIČ: 2022632458

 ( ďalej len „nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare )
a to za ďalej uvedených podmienok.

II.
Predmet nájomnej zmluvy.

1. Prenajímateľ  touto  nájomnou  zmluvou  prenajíma   nájomcovi   priestory  uvedené 
v článku  III.  tejto  nájomnej  zmluvy,  za  ďalej  v tejto  nájomnej  zmluve  dohodnutých 
podmienok, aby ju nájomca počas trvania nájomného vzťahu užíval na dohodnutý účel.  

2. Nájomca vstupuje  do  užívania  nehnuteľnosti  uvedenej  v článku  III.  tejto  nájomnej 
zmluvy dňom platnosti a účinnosti tejto nájomnej zmluvy.   

3. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu v stave, v akom sa tento nachádza 
v deň nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto nájomnej zmluvy.
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4. Nájomca podpisom tejto nájomnej zmluvy potvrdzuje, že je podrobne oboznámený so 
skutočným a právnym stavom predmetu nájmu a tento preberá a za ďalej  uvedených 
podmienok ho prispôsobí svojim potrebám a bude ho na dohodnutý účel užívať. 

III. 
Predmet nájmu.

1. Predmetom  nájmu  sú   priestory   Gazdovského  dvora   parc.  č.   64,  LV   447, 
katastrálne územie Vieska nad Žitavou, vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa.

 

IV.
Účel nájmu.

1. Nehnuteľnosť,  ktorá  je  predmetom  nájmu  podľa  tejto  nájomnej  zmluvy, 
prenajímateľ prenecháva nájomcovi na jej užívanie  vnútorné priestory so sociálnym 
zariadením.

 
V.

Práva a povinnosti prenajímateľa.

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na 
dohodnuté užívanie.

2. Prenajímateľ nie  je  povinný  predmet  nájmu  udržiavať  v stave  spôsobilom  na 
dohodnuté užívanie.

3. Prenajímateľ nie je povinný vykonávať úpravy a zmeny predmetu nájmu, ktoré by 
mali  mať za  následok zmenu  stavu predmetu  nájmu v akom ho nájomca  prevzal 
v deň nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto nájomnej zmluvy.  

4. Prenajímateľ má počas platnosti tejto nájomnej zmluvy právo na nájomné dohodnuté 
podľa  článku VII. tejto nájomnej zmluvy.

5. Prenajímateľ je oprávnený za účasti nájomcu požadovať prístup k predmetu nájmu za 
účelom vykonania kontroly, či nájomca predmet nájmu užíva riadne a či ho užíva na 
touto  nájomnou  zmluvou  dohodnutý  účel,  a nájomca  je  povinný  tento  prístup 
prenajímateľovi umožniť.

6. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon všetkých jeho 
práv spojených s riadnym užívaním predmetu nájmu.

7. Prenajímateľ  je povinný zdržať sa všetkého konania,  ktoré by mohlo obmedzovať 
nájomcu počas doby nájmu v užívaní predmetu nájmu.

8.  Prenajímateľ je  povinný  oboznámiť  nájomcu  zo  skutočným  a  právnym  stavom 
predmetu nájmu, ako aj zo všetkými zmenami skutočného a právneho stavu predmetu 
nájmu. 

9. Prenajímateľ je povinný urobiť všetky potrebné právne opatrenia na ochranu nájomcu 
v prípade  ak  tretia  osoba  bude  uplatňovať  k predmetu  nájmu  práva,  ktoré  sú 
nezlučiteľné s právami nájomcu podľa tejto nájomnej zmluvy.

2



VI.
Práva a povinnosti nájomcu.

1. Nájomca je povinný predmet nájmu užívať riadne, a to len na účel dohodnutý touto 
nájomnou zmluvou. 

2. Nájomca je povinný poskytovať prenajímateľovi nájomné podľa článku VII.  tejto 
nájomnej zmluvy.       

3. Nájomca je povinný odstrániť na vlastné náklady všetky závady a poškodenia, ktoré 
na  predmete  nájmu spôsobí  sám,  alebo ktoré  spôsobia  osoby  v pracovnoprávnom 
alebo  inom  zmluvnom  vzťahu  s nájomcom. Ak  nájomca  nesplní  túto  svoju 
povinnosť,  má  prenajímateľ  právo  po  predchádzajúcom  upozornení  nájomcu 
poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu plnú náhradu.

4. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu žiadne zmeny a stavebné 
úpravy bez  predchádzajúceho  písomného súhlasu prenajímateľa,  a to  ani  na svoje 
náklady.

5. V prípade vykonania akejkoľvek zmeny, úpravy alebo opravy na predmete nájmu 
nemá  nájomca  vo  vzťahu  k prenajímateľovi  právo  na  úhradu  nákladov  s tým 
spojených.

6.  Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.
7. Nájomca v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za škodu na zdraví alebo na majetku, 

ktorá vznikne tretej  osobe z dôvodu, že nájomca sa nepostará o riadne odstránenie 
závad a poškodení, ktoré na predmete nájmu spôsobil.

       
VII.

Nájomné.

1. Nájomné  za  užívanie  predmetu  nájmu  je  vzájomnou  dohodou  zmluvných  strán 
určené   4,50  €/noc/  osoba.  V prípade  začatia,  resp.  ukončenia  nájmu  v priebehu 
mesiaca  sa  dohodnuté  nájomné  prepočíta  počtom  kalendárnych  dní  príslušného 
mesiaca.

2. Nájomné  za  užívanie  predmetu  nájmu   nájomca  uhradí   prenajímateľovi 
bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa vedený v Prima Banke Slovensko, 
a.s.,  expozitúra  Vráble  IBAN:  SK98  5600  0000  0022  4089  3003   s uvedením 
variabilného symbolu 12019, konštantný symbol 0308 alebo v hotovosti do pokladne 
obecného úradu.

3. Nájomné sa považuje za uhradené momentom, kedy dôjde k pripísaniu príslušnej 
sumy na účet prenajímateľa. 

VIII.
Sankcie.

1. V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného je nájomca povinný uhradiť 
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania.  Tým  nie  je  dotknuté  právo  prenajímateľa  na  náhradu  škody 
spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
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IX.
Doba nájmu. 

1. Táto nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú od 22.08.2019  -  30.09.2019.
2. Platnosť a účinnosť tejto nájomnej zmluvy nastáva po jej podpise oboma zmluvnými 

stranami.
X.

Skončenie nájmu.

1. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi tejto nájomnej zmluvy skončí uplynutím doby, na 
ktorú bolo jeho trvanie podľa článku IX. ods. 1 tejto nájomnej zmluvy obmedzené.  

2. Zmluvný  vzťah  medzi  účastníkmi  tejto  nájomnej  zmluvy  je  možné  kedykoľvek 
ukončiť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán,  a to ku dňu, ktorý 
bude v tejto dohode o zániku zmluvného vzťahu výslovne určený.

3. Zmluvný  vzťah  medzi  účastníkmi  tejto  nájomnej  zmluvy  je  možné  ukončiť  na 
základe výpovede jednej zo zmluvných strán. 

4. Výpoveď  musí  mať  písomnú  formu  a musí  byť  doručená  druhému  účastníkovi 
zmluvného vzťahu.  

5. Povinnosť  doručiť  výpoveď  sa  splní,  len  čo  druhá  zmluvná  strana  výpoveď 
prevezme alebo len čo ju pošta vrátila výpoveď doručovanú na miesto sídla uvedené 
v čl. I. zmluvy ako nedoručenú alebo ak doručenie výpovede bolo zmarené konaním 
alebo  opomenutím  tej  zmluvnej  strany,  ktorej  sa  výpoveď  doručuje.  Účinky 
doručenia nastanú aj vtedy, ak zmluvná strana, ktorej sa výpoveď doručuje, prijatie 
výpovede odmietne. 

6. Prenajímateľ môže nájomnú zmluvu vypovedať z dôvodu porušenia alebo riadneho 
a včasného neplnenia  ktorejkoľvek z podmienok tejto  nájomnej  zmluvy zo strany 
nájomcu, najmä však v nasledovných prípadoch : 

- omeškanie  nájomcu  dlhšie  ako  päť  dní  so  zaplatením  nájomného  za  dobu  jedného 
mesiaca,

- ak nájomca nebude riadne vykonávať všetku nevyhnutnú a potrebnú údržbu predmetu 
nájmu  tak,  aby  bol  predmet  nájmu  v stave  spôsobilom  na  jeho  užívanie  na  touto 
zmluvou stanovený účel,

- ak sa nájomca nepostará o riadne odstránenie všetkých závad a poškodení podľa čl. VI. 
ods. 3, 

- ak  nájomca  vykonáva  na  predmete  nájmu  zmeny  a stavebné  úpravy  bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 

- ak  by  nájomca  alebo  jeho  zamestnanci,  alebo  osoby  v inom  zmluvnom  vzťahu 
opakovane (po upozornení) hlukom  alebo iným spôsobom rušil obyvateľov okolitých 
nehnuteľností
7. Nájomca  môže  nájomnú  zmluvu  vypovedať  z dôvodu  porušenia  alebo  riadneho 

a včasného  neplnenia  ktorejkoľvek  z podmienok  tejto  nájomnej  zmluvy  zo  strany 
prenajímateľa.

8. V prípade výpovede zmluvy zmluvný vzťah medzi účastníkmi tejto zmluvy zaniká 
uplynutím výpovednej doby, ktorá je  jeden  mesiac. Výpovedná doba začína plynúť 
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
zmluvy doručená.

9. Ak  sa  nájom  skončí,  je  nájomca  povinný  vrátiť  predmet  nájmu  v riadnom stave 
zodpovedajúcom  riadnemu  užívaniu  predmetu  nájmu  počas  trvania  nájomného 
vzťahu  s prihliadnutím  na  obvyklé  opotrebenie.  V opačnom  prípade  je  nájomca 
povinný prenajímateľovi  uhradiť  náklady  vynaložené  na  opravy a práce  súvisiace 
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s uvedením  predmetu  nájmu  do  pôvodného  stavu  s prihliadnutím  na  obvyklé 
opotrebenie.

XI.
Osobitné ustanovenia.

1. Ak  nájomca  poruší  ktorúkoľvek  svoju  povinnosť  vyplývajúcu  z tejto  nájomnej 
zmluvy, ako aj z príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, má voči nemu prenajímateľ právo na náhradu škody, 
ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

 
XII.

Záverečné ustanovenia.

1. Zmluva obsahuje všetky medzi zmluvnými stranami dohodnuté práva a povinnosti. 
Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy je potrebné vypracovať v písomnej forme, 
pričom platnými a účinnými sa stanú až po ich podpise oboma zmluvnými stranami. 
Požiadavka  písomnosti  zmien  a doplnení  zmluvy  môže  byť  taktiež  zmenená  len 
v písomnej forme. Ústne vedľajšie dohody k zmluve neexistujú.

2. Ostatné  práva  a  povinnosti  zmluvných strán  sa  riadia  príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Táto  nájomná  zmluva  bola  spísaná  v   dvoch  vyhotoveniach,  pričom  každá  zo 
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

4. Zmluva bola účastníkmi prečítaná a keďže znenie tejto je v súlade s prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, bola nimi dnešného dňa na znak súhlasu podpísaná.

Vo Vieske nad Žitavou, dňa  21.08.2019

___________________________
prenajímateľ

___________________________
nájomca
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