
 

 

 

Z m l u v a  
o nájme hnutelného majetku podľa & 663 Občianskeho zákonníka 

 
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ :    Správa telovýchovných zariadení  
   Za Hornádom 15 
    052 01 Spišská Nová Ves 
   v zastúpení : Ján Magdoško, riaditeľ  STEZ  
   Bankové spojenie : Prima banka Spišská Nová Ves 
   čís.účtu: 3478310001/5600 
   IČO:  35514035 

DIČ : 2020504398 
   (ďalej len „prenajímateľ“) 
  
Nájomca :    VALA–SK, s.r.o.  
   Letná 69 

  052 01 Spišská Nová Ves 
   IČO : 36 791 016 
   DIČ : 2022394055 
   v zastúpení : Ľubomír Vaic, konateľ 
   (ďalej len „nájomca“) 
 
 
týmto uzatvárajú podľa & 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme hnuteľného 
majetku za nasledovných podmienok :  
 

Úvodné ustanovenia 
1. Prenajímateľ vyhlasuje, že :  

a) ako správca majetku mesta, vykonáva  právne  úkony pri správe majetku mesta podľa § 6 ods. 
(4) zák.  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,   

b) nie je mu známa žiadna právna ani faktická prekážka, ktorá by uzavretiu tejto zmluvy bránila. 
2. Nájomca vyhlasuje, že: 

a) jeho predmetom činnosti je výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a 
organizovanie športových podujatí a zabezpečovanie činnosti súvisiacich 
s prípravou  športovcov v oblasti hokeja, 

b) nie je známa žiadna prekážka, ktorá by bránila uzatvoreniu tejto zmluvy o nájme. 
 

Čl. I 
Predmet a účel  nájmu 

1. Prenajímateľ ako správca majetku prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto 
zmluvou dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „predmet nájmu“) nachádzajúci sa v priestoroch 
zimného štadióna, T.Vansovej č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Názov :   
Syntetická korčuliarska plocha, Inv. č.2030, rok nadobudnutia : 2014, obstarávacia cena : 19 982,41 
€.   

2. Nájomca si predmet nájmu prenajíma za účelom jeho používania na výcvik detí a mládeže 
v športovom odvetví hokej. 

3. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený s technickým stavom prenajímaného hnuteľného majetku a 
príslušenstva a že predmet zmluvy môže slúžiť dohodnutému účelu nájmu.   

 
Čl. II 

Doba nájmu 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami do 

31.12.2025. 



 

 

2. Nájomca začne užívať predmet nájmu dňom odovzdania a prevzatia predmetu nájmu obidvoma 
stranami, o odovzdaní ktorého bol vypracovaný zápis, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.  

 
Čl. III 

Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia  
1. Nájomné za užívanie predmetu zmluvy je stanovené vo výške 80 € bez DPH (slovom osemdesiat 

eur) mesačne. 
2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za predmet nájmu najneskôr do 15. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. Nájomné je splatné do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca 
na účet prijímateľa.   

3. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa alebo 
deň prevzatia v hotovosti do pokladnice prenajímateľa. 

4. V prípade omeškania s platením nájomného podľa tejto zmluvy, je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.  

5. Zmluvné strany konštatujú, že prenajatá vec je prevádzkyschopná a schopná riadneho využívania v 
čase podpísania zmluvy, nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili riadnemu využívaniu 
prenajatej veci a úhrade dohodnutého nájmu. 

  
Čl. IV 

Práva povinnosti prenajímateľa a nájomcu 
1. Prenajímateľ je povinný : 

a) Odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie dohodnutého účelu, 
b) Zabezpečiť nerušené užívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy, 

2. Je oprávnený poverenými osobami vykonávať kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym 
spôsobom a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, právnymi a ďalšími všeobecne záväznými 
predpismi a za týmto účelom je oprávnený vyžadovať prístup k predmetu nájmu podľa tejto 
zmluvy. 

3. 3.Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa so stavom predmetu nájmu oboznámil a tento 
preberá bez výhrad a v stave zodpovedajúcom dohodnutému účelu. 

4. Nájomca : 
a) je povinný zabezpečiť obvyklé udržiavanie, bežnú údržbu a opravy predmetu nájmu na jeho 

udržanie v riadnom stave a uhrádzať výdavky s tým spojené na svoje náklady, 
b) je oprávnený užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel a nie je oprávnený ho ďalej 

prenajať ani požičať tretej osobe (strane), 
c) je povinný starať sa o predmet nájmu so všetkou starostlivosťou riadneho hospodára 

v vykonávať na vlastné náklady všetky opravy a obvyklé udržiavacie práce, ako aj hradiť 
náklady vzniknuté neprimeraným užívaním predmetu nájmu nájomcom,  

d) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikne 
na predmete nájmu a v prípade hrozby vzniku škody tejto zabrániť; pri nesplnení tejto 
povinnosti zodpovedá nájomca za škodu, ktorá tým vznikne, 

e) sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady všetky škody a vady, ktoré v čase nájmu vzniknú 
užívaním hnuteľného majetku, 

f) zodpovedá za zabezpečenie prenajatého priestoru v súlade s platnými predpismi Úradu 
verejného zdravotníctva SR, 

g) sa zaväzuje pred začatím prevádzky vykonať všetky  potrebné  opatrenia  na zabránenie 
vzniku požiaru, resp. inej havárie, 

h) 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, 

i) 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,  

j) sa zaväzuje uhrádzať v dohodnutej lehote nájomné, 
k) je povinný odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu prenajímateľovi v takom stave v akom 

ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 
 

Čl. V 
Skončenie nájmu 

1. Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy zaniká :  
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou za strany prenajímateľa, v prípade neuhradenia nájmu v stanovenom termíne, 

začína týmto dňom plynúť jednomesačná výpovedná lehota 
c) výpoveďou zo strany nájomcu, 
d) uplynutím dohodnutej doby nájmu. 

2. Výpovedná lehota a odstúpenie od zmluvy :  
a) Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
b) Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej strane v písomnej podobe a jeho účinky 

nastávajú dňom doručenia ak v odstúpení nie je uvedené inak. 
c) Nájomca je povinný písomne vyzvať prenajímateľa na prevzatie predmetu nájmu tak, aby 

tento bol odovzdaný prenajímateľovi najneskôr v prvý pracovný deň po skončení nájmu O 
odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu spíšu zmluvné strany zápisnicu, ktorej jedno 
vyhotovenie dostane každá zmluvná strana.  
 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenie 

1. Tato zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Je vyhotovená v  4 
vyhotoveniach, všetky s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 2 
vyhotovenia.  

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia na webovom sídle STEZ 

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluvy môžu byť spísané len po dohode oboch zmluvných strán formou 
písomných dodatkov tejto zmluvy. 

4. V prípade, že by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo 
neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných časti zmluvy.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť po vzájomnej dohode toto ustanovenie iným, 
odpovedajúcim  svojim obsahom účelu zrušeného ustanovenia.  

6. 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. 

7. Zmluvné strany prehlasujú že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po 
vzájomnom prejedaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite vážne a zrozumiteľne. 

 
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 Prenajímateľ :       Nájomca : 



 

 

Dodatok č.1 
k zmluve o nájme hnutelného majetku podľa & 663 Občianskeho zákonníka 

 
 

Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ :    Správa telovýchovných zariadení  
   Za Hornádom 15 
    052 01 Spišská Nová Ves 
   v zastúpení : Ján Magdoško, riaditeľ  STEZ  
   Bankové spojenie : Prima banka Spišská Nová Ves 
   čís.účtu: 3478310001/5600 
   IČO:  35514035 

DIČ : 2020504398 
   (ďalej len „prenajímateľ“) 
  
Nájomca :    VALA–SK, s.r.o.  
   Letná 69 

  052 01 Spišská Nová Ves 
   IČO : 36 791 016 
   DIČ : 2022394055 
   v zastúpení : Ľubomír Vaic, konateľ 
   (ďalej len „nájomca“) 

 

 
sa dohodli na tomto dodatku  č 1 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku uzavretej dňa 7.12.2015,  
ktorým dochádza k týmto zmenám :  

 
 

Čl. I. sa dopĺňa o bod 4.  Prenajímateľ poskytne nájomcovi v areáli zimného štadióna prístup k 
sociálnym zariadeniam a šatniam pre verejnosť.  

 
Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 obdrží prenajímateľ a 2 nájomca. 

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nezmenené. 
 

 
V Spišskej Novej Vsi dňa :21.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prenajímateľ :       Nájomca : 

 
 


