
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
 
 

uzatvorená v zmysle § 3 zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi 

 
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 :    TUTTO s.r.o.  
   Banícka 13 

  052 01 Spišská Nová Ves 
   IČO : 46 294 431 
   DIČ : 2023309849 
   v zastúpení : Matej Koňak, konateľ 
   (ďalej len „nájomca“) 
 

I. Predmet zmluvy 
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa :  
a) v priestoroch : administratívnej budovy Futbalového štadióna, Kožuchova 10, Spišská Nová Ves 
b) o ploche : 84,20 m2 

 

II.Účel  a doba nájmu 
1. Nájomca bude nebytové priestory - bufet užívať za účelom podávania občerstvenia  pre verejnosť 
2. Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu neurčitú od  1.1.2016. 

 

III. Nájomné 
1. Výška nájomného bola stanovená na základe dohody takto : 
 
a) výčap + bufet       59,70 m2 x  28 € =  139,30 € 

     12 
 
b) chodba + soc. zariadenie   22,70 m2  x 8,40 €  =  15,89 € 
      12 
  
c) skladové priestory   1,80 m2  x 22,40 €  =  3,36 € 
      12  
 d) platby za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytových priestorov  

- voda   450 l/deň  x  30 dní  = 13,5 m3/mes.  x  0,9825 € + 20 % DPH    =  15,92 € 
- teplo 145 m3  x  0,39 €/m3/mes.  + 20 % DPH      =  67,86 € 
-     elektrická energia  160 kw/mes.  x 0,211 €/kwh  = 33,76 € + 20 % DPH  =  40 51 € 

 
Mesačné platby za nájom a služieb spojených s nájmom :  235,70 € bez DPH, 282,84 € s DPH 

 

1. 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.   

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



3. 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.  

4. 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. 

 

IV. Technický stav nebytového priestoru 
 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 116/1990 Zb. prenajímateľ odovzdá 
nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na bežné užívanie, pričom práce naviac požadované 
vzhľadom na charakter budúcej prevádzkovej činnosti nájomcu prenajímateľ za odplatu vykoná v 
rámci svojich technických a kapacitných možností. Opravy a úpravy účelovej povahy a drobné opravy 
v prenajatom nebytovom priestore znáša nájomca na vlastné náklady. Stavebné úpravy nie je nájomca 
oprávnený vykonať bez písomného súhlasu prenajímateľa a príslušného stavebného úradu.  
  
              V. Poistenie 
1. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať udržiavanie podstaty objektu ako jeho správca a tiež 

uhrádzať poistenie, v ktorom sa nachádza nebytový priestor, a to v rozsahu poistnej zmluvy.  
2. Nájomca sa zaväzuje poistiť svoj majetok na vlastné náklady.  
 

  VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa. 
2. Nájomca nemôže vykonávať stavebné úpravy bez písomného súhlasu prenajímateľa. 
3. Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 

priestorov.  
4. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ 

urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá za 
škodu, ktorá nesplnením povinností vznikla.  

5. Nájomca je povinný do 30 minút od vyrozumenia prenajímateľom o vzniku havárie v objekte 
umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodom plynu, elektrine 
a pod.). 

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

7. Nájomca nie je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť tretej osobe. 
8. Prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na 

dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať 
riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytových priestorov. 

9. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri užívaní 
nebytového priestoru.  

10. 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.  

11. 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.    

 
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: 22.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 Prenajímateľ :       Nájomca : 

 


