
NÁVRH 

Nájomná zmluva 

 

podľa zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov a doplnkov 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Prenajímateľ: Obec Horovce zastúpená p. Milanom Velasom, starostom obce 

IČO. 00317 306 

 

1.2 Nájomca: 

 

Obchodné meno: 

 

Článok II 

Predmet podnikania 

 

2.1 Prenajímate dáva nájomcovi, ktorý na základe zákona o súkromnom podnikaní je 

oprávnený k vykonávaniu obchodnej činnosti, do užívania nebytový priestor so 

samostatným vchodom, pozostávajúci z miestností: prevádzková miestnosť, sklad, 

chodba, WC, pivničné priestory pod prevádzkovou miestnosťou o výmere 152,94 m2. 

 

2.2 Nájomca bude prenajaté nebytové priestory užívať za účelom prevádzkovania 

pohostinských služieb, v zmysle predloženej žiadosti o prenájom. 

 

 

 

 

 



Článok III 

Doba nájmu 

 

3.1 Nájom sa uzatvára na dobu určitú a to od ...... do ....., t.j. 5 rokov, s možnosťou predĺženia 

na ďalších 5 rokov bez výberového konania. 

Článok IV 

Cena prenájmu 

 

4.1 Cena prenájmu je stanovená na jeden mesiac ......... 

 

4.2 Cena nájmu sa bude upravovať vždy k 01. aprílu každého daného roka v závislosti od 

inflácie. 

 

Článok V 

Platobné podmienky 

 

5.1 Dňom vzniku nájmu je nájomca povinný platiť prenajímateľovi nájomné a úhradu, ktoré 

sú spojené s nájmom nebytového priestoru. 

 

5.2 Nájomca sa zaväzuje uhrádzať pomernú časť nákladov spojených s užívaním nebytových 

priestorov. 

 

5.3 Spotreba elektrickej energie – 65 % z fakturácie za energie, do doby začatia merania 

samostatnými meračmi. 

 

5.4 Spotreba vody – 50% z fakturácie za vodu. 

 

5.5 Stočné – 50% z fakturácie za vodu. 

 

5.6 Vývoz KO – 30 € na 1 osobu a daný rok 

 



5.7 Úhradu za predmet zmluvy bude nájomca uhrádzať vždy do 15. dňa nasledujúceho 

mesiaca 

 

5.8 V prípade omeškania úhrady nájomného alebo nedodržania platobných podmienok 

v článku V uhradí nájomca úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 

 

Článok VI 

Nájomca sa zaväzuje: 

 

6.1 Vykonávať na vlastné náklady drobnú údržbu a vymaľovanie prenajatého priestoru po 

celý čas nájmu. Stavebné úpravy nad rámec drobnej údržby môže nájomca zabezpečovať 

len so súhlasom prenajímateľa a na vlastné náklady. Po skončení nájmu nájomca je 

povinný dať priestory do pôvodného stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodnú inak. 

 

6.2 Nájomca je oprávnený dať si poistiť prenajatý priestor na vlastné náklady. 

 
6.3 Nájomca zodpovedá za hmotnú či inú škodu spôsobenú konaním jeho zamestnancov či 

ďalších osôb, zdržujúcich sa v prenajatom priestore nájomcu. 

 
6.4 Nájomca zabezpečí údržbu a upratovanie nebytových priestorov. 

 
6.5 Spolupodieľanie sa nájomcu na zabezpečení čistoty a poriadku priľahlých priestorov 

vonku: tanečné kolo, zastrešený posed, prístupová cesta k budove OcÚ a subjekt 

prenájmu. 

 
6.6 Počas trvania nájmu umožní nájomca užívanie časti nebytových priestorov nasledovným 

subjektom: - Dobrovoľný hasičský zbor Horovce  1x ročne 

- TJ Tatran Horovce    1x ročne 

- PZ Englová Horovce    1x ročne 

- Klub slovenských turistov Horovce 1x ročne 

- OZT Ostrá Hora Horovce   1x ročne 

- OcÚ, ZŠ a MŠ Horovce   1x ročne 

 



6.7 Prenajímateľ na základe žiadosti nájomcu umožní nájomcovi užívanie areálu OcÚ na 

tanečnú zábavu 2x ročne. 

 

6.8 Nájomca sa zaväzuje dodržiavať otváracie hodiny podľa schválenia OZ Horovce, podľa 

priloženého harmonogramu otváracích hodín. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou formou. 

 

7.2 Každá zo zmluvných strán môže zrušiť zmluvu pri nedodržaní zmluvných podmienok 

okamžite. 

 

7.3 Doba výpovede bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo zo strany prenajímateľa je 

dva mesiace. Doba výpovede začne plynúť prvých dňom nasledujúceho mesiaca. 

 

7.4 Zmluva nadobúda účinnosť dňom ..... 

 

7.5 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre 

nájomcu a jedno pre prenajímateľa. 

 

 

 

 

 

V Horovciach, dňa .......     V Horovciach, dňa .............. 

 

Prenajímateľ:       Nájomca 

 

 


