
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
 uzatvorená v zmysle § 3 zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov 
        medzi  
 

1. STEZ - Správa telovýchovných zariadení 
 Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 
 v zastúpení :   Ján Magdoško, riaditeľ STEZ 
 IČO :    35514035 
 IČ DPH :   SK2020504398 
 Bankové spojenie :  PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s., pobočka Spišská Nová Ves 
 Číslo účtu :   3478310001/5600 
 (prenajímateľ) 
 
2. GREEDS, s.r.o. 

Čingovská 432/10, 052 01 Spišské Tomášovce 
v zastúpení :  Štefánia Knutľová, konateľ 

       IČO :   47 620 510  
 DIČ :    2024062997(nájomca) 

 

 

Čl. I. Preambula 

1. Na základe Delimitačného protokolu Dodatok č. 18 zo dňa 28.6.2007 vystaveného Mestom Spišská Nová Ves 
(ďalej len zriaďovateľ), má prenajímateľ v správe stavbu so súpisným číslom 573 na pozemku registra C KN 
s parcelným číslom 3683. Nehnuteľnosť je umiestnená na ul. Sadová 8 Spišská Nová Ves. V súlade so Zásadami 
o prenájme nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves  je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) 
oprávnený  prenechať do nájmu nehnuteľný priestor, ktorý má v správe.      

2.  
Čl. II. Predmet zmluvy 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch : tribúny na 
atletickom štadióne  (výčap, bufet, hlavný vchod, soc.zariadenia pre návštevníkov a pre personál, sklad) - 
o ploche  :86,80 m2 

 
Čl. III. Účel  a doba nájmu 

1. Nájomca bude nebytové  priestory využívať za účelom: poskytovania občerstvenia pre verejnosť.   
2. Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.10.2015. 
 

Čl. IV. Nájomné 
1. Výška nájomného bola stanovená na základe dohody takto : 

 
a) mesačné nájomné   :  86,80 m2  x 8 €  =   57,87 € s DPH 
             12 mes. 
b) platby za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytového priestoru, t.j. za elektrickú energiu 

a vodné a stočné, bude nájomca hradiť prenajímateľovi podľa skutočného odberu.    

 číslo elektromeru: 1396979, stav elektromeru k 30.9.2015  :       kWh 

 číslo vodomeru : 142/94-121, stav vodomeru k 30.9.2015 :        m3 
Nájomca hradí na svoje náklady odvoz komunálneho odpadu, k čomu uzatvorí s dodávateľom príslušné 
zmluvy. 
 

2.  Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za predmet nájmu  mesačne na základe faktúry, ktorú prenajímateľ 
predloží nájomcovi najneskôr do 15 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Nájomné je splatné do 
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet prijímateľa.  Za služby spojené s nájmom bude 
nájomca platiť štvrťročne na základe predloženej faktúry. 

 
3. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa alebo deň 

prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa. 



Čl. V. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 
1) Prenajímateľ je povinný: 

a) odovzdať predmet nájmu uvedený v Čl. 1, bod 1 tejto Zmluvy v stave spôsobilom na užívanie na 
dojednaný účel,  

b) umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou zabezpečiť mu plný 
a nerušený výkon práv spojených s nájmom, 

c) zabezpečiť udržiavanie podstaty budovy a pozemkov, 
d) riadne a včas poskytovať nájomcovi služby, na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve, 

 
2) Prenajímateľ je oprávnený: 

a) poverenými osobami vykonávať kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym spôsobom v súlade s 
ustanoveniami zmluvy a ďalšími právnymi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a za týmto účelom 
je oprávnený vyžadovať prístup do prenajatých nebytových priestorov, avšak vždy za prítomnosti 
nájomcu. 
 

3) Prenajímateľ súhlasí, aby nájomca označil svojím obchodným menom prenajatý priestoy, a to pri vstupe do 
pronajatého nebytového priestoru.  Umiestnenie akýchkoľvek označení na fasádu nehnuteľností, v ktorých sa 
nachádza predmet nájmu, sa neumožňuje. 

 
4) Nájomca je povinný: 

a) užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý účel užívania je možné 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, 

b) užívať predmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak, aby sa čo najviac znížila alebo úplne zamedzila 
možnosť ich poškodenia alebo zničenia, 

c) vykonávať opravy nebytových priestorov na vlastné náklady a zodpovednosť. Bežnými opravami pre účely 
tejto zmluvy sa považujú opravy, ktoré súvisia s chodom prevádzky. Nájomca nemá voči prenajímateľovi 
nárok na náhradu takto vynaložených nákladov. 

d) oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré je povinný vykonať prenajímateľ a 
umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá 
nesplnením povinnosti vznikla, 

e) zabezpečiť si ochranu svojho majetku aj jeho poistenie na vlastné náklady, 
f) písomne oznámiť prenajímateľovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny údajov týkajúcich sa jeho 

podnikateľského oprávnenia / zmena oprávnenia, zrušenie oprávnenia, zmena miesta podnikania, zmena 
obchodného mena a pod. / 

g) odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie a zmeny vykonané na základe písomného súhlasu prenajímateľa. 
 

5) Nájomca zodpovedá za zabezpečenie ochrany pred požiarmi, za plnenie úloh ochrany pred požiarmi, za 
dodržiavanie príslušných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi v prenajatých priestoroch v zmysle 
ustanovení § 4 písm. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k. l, n, o p q, § 5 písm. a, b, c, d, e, f, h, i, j, § 6 ods. 2, § 7, § 9 ods. 2, 
zákona NR SR č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi a vyhl. MV SR č. 121/2002 
Z.z.  v znení neskorších predpisov o požiarnej prevencii.  

 
6) Nájomca zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za dodržiavanie príslušných 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických 
predpisov v prenajatých priestoroch v zmysle ustanovení § 5, 6, 7, 8, 9 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov o bezpečnosti zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR 
č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

 
7) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani časť prenajatých priestorov do nájmu, podnájmu 

alebo výpožičky ďalším tretím osobám a nesmie tento majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť. 
 
8) Nájomca vykonal obhliadku prenajatého priestoru a vyhlasuje, že prenajatý priestor  je vyhovujúci pre jeho 

zámer a  priestor v tomto stave preberá do nájmu. 
 



Čl. VI. Skončenie nájmu 
1) Nájom dojednaný touto zmluvou sa končí :  

a) dohodou zmluvných strán.   
b) zánikom nájomcu 
c) výpoveďou v súlade s bodom 2 a 3 tohto článku 

 
2) Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu, podľa § 9 odst. 2/ zákona č. 116/1996 Zb. v platnom znení,  

a) ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore s touto zmluvou, 
b) ak nájomca o viac ako 30 dní mešká s platením nájomného, 
c) ak nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa. 

 
3) Nájomca môže v súlade s § 9 odst. 2 zákona č. 116/1996 Zb. v platnom znení túto zmluvu písomne vypovedať 

len z týchto dôvodov: 
a) ak nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytové priestory najal, 
b) ak sa nebytové priestory stanú bez zavinenia nájomcu nespôsobilé na dohovorené užívanie, 
c) prenajímateľ hrubo porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 

 
4)  Pri zmluvách uzatváraných na dobu neurčitú je prenajímateľ oprávnený vypovedať zmluvu aj bez uvedenie 

dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po 
doručení výpovede. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná. 

 
Čl. VII. Záverečné ustanovenia 

1) Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných dodatkov na základe 
dohody zmluvných strán. 

 
2) Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, zákonom č. 116/19990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy. 
 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť adresovaná druhej zmluvnej strane v zmysle ustanovení 
tejto zmluvy sa bude považovať za doručenú v deň  jej skutočného prevzatia, v deň odopretia prevzatia, v deň, 
kedy sa vráti zásielka odosielateľovi s poznámkou adresát neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, 
adresát zomrel alebo adresát nezastihnutý. Odosielateľ je povinný zaslať písomnosť druhej zmluvnej strane na 
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene adresy ktorejkoľvek zmluvnej strany, je táto povinná 
oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu s tým, že druhá zmluvná strana nenesie žiadnu 
zodpovednosť za nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti druhej zmluvnej strany. 

 
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 

zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 

5) Prenajímateľ prehlasuje, že predmet prenájmu je zbavený práv tretích osôb. 
 

6) Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ a dva nájomca. 
 

7) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods.1 
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 

V Spišskej Novej Vsi dňa  23.9.2015 
 

 

 

Za prenajímateľa :          Za nájomcu : 
  Ján Magdoško       Štefánia Knutľová 
 riaditeľ STEZ       štatutár GREEDS s.r.o. 
 Spišská Nová Ves       


