
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
uzavretá v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení

1.2

Článok l
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 PRENAJÍMATEĽ: Obec Smolinské
Adresa: Smolinské 334
IČO: 00309991
DIČ: 2021049558
V zastúpení starostom obce: MVDr. Peter Betták
Bankové spojenie: 12626-182/0200

(ďalej len "prenajímatel'" v príslušnom gramatickom tvare)

NÁJOMCA:
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrácia:

Jakub Zápala
Púpavová 691/39, 841 04 Bratislava
46984321
1082689762
č.živnost.registra 110-220798

(ďalej len "nájomca" v príslušnom gramatickom tvare)

1.3 Ak sa v niektorom ustanovení tejto zmluvy uvedie "zmluvné strany" v príslušnom gramatickom
tvare, má sa za to, že ide o prenajímatel'a podl'a Článku l ods. 1.1 a nájomcu podľa Článku l
ods. 1.2 tejto zmluvy.

Článok II
ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Prenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnutel'ností, ktoré sa nachádzajú v okrese Senica, obec
Smolinské, katastrálne územie Smolinské, vedené Okresným úradom Senica, katastrálnym
odborom, ktoré sú v súčasnosti zapísané na liste vlastníctva č.666 nasledovne:

Čast' A: majetková podstata
Parcely registra C evidované na katastráinej mape:
parc. Č. 346/2, výmera 179 m2

, zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
súp. Č. 207, na parc. Č. 346/2, DOM

Čast' B: vlastníci a iné oprávnené osoby
1 OBEC SMOLINSKÉ, 908 42, Smolinské, SR

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

(ďalej len" nehnutel'nost''' )

3.2

Článok III
PREDMET ZMLUVY/PREDMET NÁJMU

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnutel'nosti,
uvedenej v Článku l ods. 2.1 tejto zmluvy, v stavbe so súpisným Č. 207, postavenej na parcele Č.
346/2 o výmere cca 50 m2, pričom sa jedná o obchodné priestory pozostávajúce z 1 miestností,
skladu v suteréne, terasy so stolmi a lavičkami a príslušenstva /chodba, wei.
Prenajímatel' vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnutel'ností uvedených v ods. 3.1 tohto
Článku, a že tieto nie sú viazané vecnými či inými bremenami v prospech tretích osôb, ktoré by
mohli mať vplyv na nerušené užívanie predmetu zmluvy nájomcom.

.3.1
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3.3 Nájomca týmto vyhlasuje, že skutočný stav predmetu tejto zmluvy mu je známy, a to z jeho fyzick.
prehliadky, a v tomto stave vyššie uvedený predmet zmluvy do nájmu prevezme dňom začíatku
dojednanej doby nájmu.

Článok IV
ÚČEL NÁJMU

4.1 Účelom nájmu podl'a tejto zmluvy je poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení
s predajom na priamu konzumáciu.

4.2 Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu podl'a Článku III ods. 3.1 tejto zmluvy využívať výlučne len
na účel uvedený v ods. 4.1 tohto Clánku tejto zmluvy.

Článok V
DOBA NÁJMU

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.6.2014 do 31.5.2019. V prípade ďalšieho nájmu
predmetu tejto zmluvy prenajímatel' zoberie do úvahy možnosť prednostného práva predlžiť
nájomný vzťah s nájomcom v prípade, ak má prenajímatel' v úmysle ďalej prenajímať predmet
nájmu. Po uplynutí doby nájmu sú zmluvné strany oprávnené platnosť tejto nájomnej zmluvy
predlžíť najneskôr 30 dní pred skončenímdoby nájmu.

5.2 Deň skončenia skutočného užívania sa uvedie v zápisnici o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu,
podpísanej oboma zmluvnými stranami.

Článok VI
NÁJOMNÉ A ODPLATA ZA SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMOM

6.1 Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách za predmet nájmu vo výške 280,- € (slovom: dvestoosemdesiat eur) za kalendárny
mesiac.

6.2 Poplatky za energie, služby a prevádzkové náklady spojené s nájmom predmetu nájmu (voda,
elektrická energia, plyn, upratovanie) nie sú zahrnuté v nájomnom.

6.3 Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné, podl'a ods. 6.1 tohto Článku tejto zmluvy, mesačne na účet
prenajímatel'a vždy do 15. dňa aktuálneho mesiacana základe tejto zmluvy.

6.4 Ak sa nájomca ocitne v omeškaní s platbou nájomného, zaväzuje sa nájomca uhradiť
prenajímatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania
do zaplatenia príslušnej dlžnej čiastky.

6.5 Dňom zaplatenia finančných záväzkov vyplývajúcich pre nájomcu z tejto zmluvy sa pre účely tejto
zmluvy rozumie deň pripísania príslušnej finančnej čiastky v prospech účtu prenajímatel'a alebo deň
odovzdania ekvivalentu finančných záväzkov nájomcu k rukám prenajímatel'a v hotovosti.

6.6 V prípade, že nájomca z viny prenajímatel'a, bude môcť predmet nájmu užívať iba časť
kalendárneho mesiaca, resp. bude tak tomu pri začatí alebo skončení nájmu, má povinnosť zaplatiť
nájomné len vo výške pomernej čiastky z dohodnutého mesačného nájomného a to za počet dní,
počas ktorých predmet nájmu skutočne užíval.

Článok VII
TECHNICKÝ STAV NEBYTOVÉHO PRIESTORU

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. prenajímatel' odovzdá
nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie vrátane registračnej
pokladne, TV prijímača a satelitu. Zároveň sa nájomca zaväzuje odkúpiť všetky zásoby, ktoré nie je
možné vrátiť dodávatel'om, za nákupné ceny podl'a priložených účtovných a fakturačných dokladov.

7.2 Opravy, úpravy účelovej povahy a drobné opravy v predmete nájmu znáša nájomca na vlastné
náklady. Stavebné úpravy nie je nájomca oprávnený vykonať bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímatel'a. Prenajímatel' znáša na svoje náklady zásadné úpravy a opravy budovy, ako
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sú napríklad oprava strechy, jej zateplenie, zateplenie a oprava vonkajšieho plášťa budovy
a podobne. Prenajímatel' tiež znáša riešenie opráv havarijných situácií nezavinených nájomcom na
rozvodochvody, plynu a elektriny na hlavných rozvodoch.

7.3. Na základe osobitej dohody prenajímatel' povol'uje stavebné úpravy na základe požiadavky
v prílohe Č. 1 tejto zmluvy. Nájomca investuje do rekonštrukcie predmetu nájmu investície
v celkovej hodnote cca S.OOO,-€,pričom sa zaväzuje túto čiastku vydokladovať v minimálnej
hodnote 1 OOO,-€ročne (za rok sa považuje technický rok), k čomu sa prenajímatel' zaväzuje
dodržať dobu nájmu uvedenú v čl.V bod 5.1 tejto zmluvy. Nájomca na zdokladovanie týchto
investícií predloží prenajímatel'ovi na kontrolu vždy do konca technického roku originály a kópie
účtovných a fakturačných dokladov, pričom kópie dokladov zostávajú prenajímatel'ovi ako doklady
pre budúce odkontrolovanie dodržania podmienok tejto zmluvy. Ak by došlo k predčasnému
ukončeniu nájmu, nájomca musí zdokladovať preinvestovanie pomernej čiastky k trvaniu doby
nájmu v mesiacoch.

Článok VIII
POISTENIE

8.1 Poistenie svojho majetku umiestneného v predmete nájmu počas celej doby trvania nájmu
zabezpečí nájomca na vlastné náklady. Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté na jeho majetku
v predmete nájmu a majetku, ktorý je predmetom nájmu.

Článok IX
UKONČENIE NÁJMU

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájom predmetu nájmu sa končí:
9.1.1 dohodou zmluvných strán,
9.1.2 výpoveďou prenajímatel'a s 3 mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota sa počíta

od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede nájomcovi,
9.1.3 výpoveďou nájomcu s 3 mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota sa počíta od prvého dňa

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede prenajímatel'ovi,
9.1.4 zánikom prenajímatel'a alebo nájomcu,
9.1.5 zánikom predmetu nájmu,

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu aj
pred skončením dohodnutej doby nájmu. Nájomca však môže predčasne vypovedať zmluvu
predovšetkým ak:
a) prenajímatel' porušuje svoju povinnosť udržiavať predmet nájmu spôsobom dohodnutým

v tejto zmluve v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
b) nájomca stratil spôsobilosť vykonávať činnosť, na ktorú si predmet nájmu prenajal,
c) predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel' nie je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez udania
dôvodu pred skončenímdohodnutej doby nájmu. Prenajímatel' môže predčasnevypovedať zmluvu
predovšetkým ak:
a) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu, napriek písomnému upozorneniu

hrubo porušujú pokoj alebo poriadok v predmete nájmu alebo v spoločných častiach,
b) ak je nájomca v omeškaní s platbou záväzkovz nájomného voči prenajímatel'ovi viac ako 30 dní

napriek písomnému upozorneniu,
c) nájomca vykonal v predmete nájmu stavebné úpravy bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu

prenajímatel'a,
d) nájomca napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje požiarne, bezpečnostné, hygienické

alebo ekologické všeobecne záväzné predpisy a záväzné nariadenia vydané orgánom miestnej
a štátnej správy,

e) nájomca dal predmet nájmu na užívanie tretím osobám bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímatel'a, umožnil tretím osobám zriadiť si v predmete nájmu sídlo, prevádzku
alebo priestor súvisiaci s podnikaním,

f) nájomca využíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, predovšetkým v rozpore s Článkom
IV tejto zmluvy alebo v rozpore inými ustanoveniami tejto zmluvy, v rozpore s obchodnými
zvyklosťami a v rozpore s dobrými mravmi.
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9.4 Ak skončí nájom, je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v pôvodnom stave, zodpovedajúce
jeho dohodnutému spôsobu užívania s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu, to však neplat
v prípade, že budú nájomcovi povolené také stavebné úpravy, ktoré sa stali jej trvalou súčasťoua
ktorých odstránenie by nutne viedlo k nezanedbatel'nému poškodeniu predmetu nájmu a/alebo
neúmerne zvýšeným výdavkom nájomcu.

9.5 V prípade, že došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebovaniu predmetu nájmu, alebo jeho
časti, v dôsledku jeho nadmerného používania nezodpovedajúcehodohodnutému spôsobu užívania
s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu, zodpovedá za tieto škody nájomca, pričom nájomca
zodpovedá i za všetky škody spôsobené osobami, ktorým vedome alebo nevedome umožnil prístup
k predmetu nájmu alebo spoločným častiam.

9.6 Nájomca po skončení nájmu nebude mať nárok na náhradu vynaložených nákladov na
rekonštrukciu predmetu nájmu resp. jeho zhodnotenie, nakol'ko investície vo výške 5000,-€ sú
podmienkou uzavretia tejto zmluvy a boli aj jedným z hlavných aspektov vo výberovom konaní. Ak
sa nájomca rozhodne zhodnocovať predmet nájmu ďalšími investíciami, je to jeho podnikatel'ský
zámer a prenajímatel' to zoberie do úvahy pri predlžovaní trvania nájomnej zmluvy.

Článok X
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1 Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi,
normami ako aj hygienickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi a ekologickými predpismi tak, aby
v ňom nevznikla škoda a bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímatel'ovi potrebu opráv
a umožniť vykonanie týchto opráv, inak nájomca zodpovedá za škody, ktoré nesplnením povinnosti
vznikli. Zároveň je nájomca počas doby trvania nájmu povinný užívať predmet nájmu obvyklým
spôsobom.

10.2 Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo do užívania inej osobe
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a. Pracovnoprávny vzťah nájomcu a tretích
osôb vykonávajúcich činnosť na predmete nájmu bude dojednaný osobitnou zmluvou medzi
nájomcom a týmito tretími osobami.

10.3 Nájomcavyhlasuje, že si predmet nájmu prezrel, je mu známe v akom stave sa nachádzaa v tomto
stave ho aj preberá.

10.4 Ak nájomca, z dôvodu na strane prenajímatel'a, môže predmet nájmu užívať len obmedzene, má
nárok na pomernú zl'avu z nájomného.

10.5 Prenajímatel' je povinný zdržať sa akéhokol'vek konania, ktorým by rušil nájomcu pri užívaní
predmetu nájmu.

10.6 Prenajímatel' sa zaväzuje umožniť nájomcovi označenie predmetu nájmu na fasáde budovy podl'a
vzájomnej dohody.

10.7 Prenajímatel' sa zaväzuje umožniť v objekte nájomcovi vykonať technické opatrenia potrebné
na zavedenie telekomunikačných sietí, bežne používaného technického štandardu, potrebných
pre činnosť nájomcu.

10.8 Po skončení nájomného vzťahu podl'a tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vysporiadať
vzájomné záväzky do 15 dní odo dňa ukončenia nájmu..

10.9 Nájomca zodpovedá prenajímatel'ovi za všetky škody, ktoré vznikli prenajímatel'ovi porušenímjeho
povinností podl'a ustanovení tejto zmluvy obchodných zvyklostí alebo dobrých mravov a zaväzuje sa
ich prenajímatel'ovi uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie vzniknutej škody,
pričom výzva musí obsahovať opis a ohodnotenie škôd.

10.10 Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady ana vlastnú zodpovednosť vykonať v predmete nájmu
všetky opatrenia na plnenie povinností v súvislosti s predchádzaním vzniku požiarov upravených
právnymi predpismi SR, pričom prenajímatel' odovzdá predmet nájmu v súlade s aktuálne platnými
právnymi predpismi SRv súvislosti s predchádzanímvzniku požiarov.
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10.11 Prenajímatel' si vyhradzuje právo kontrolovať spôsob užívania predmetu nájmu a dodržiavanie tejto
zmluvy. Prenajímatel' musí nájomcu vopred upovedomiť o vykonávanej kontrole a nájomca má
právo byť prítomný pri jej vykonávaní osobne alebo za prítomnosti osoby poverenej nájomcom.

10.12 Prenajímatel' si vyhradzuje právo užívať spoločné priestory (chodba a spojovacie dvere do
kultúrneho domu) prenajímatel'om a ním povereným osobám, nakol'ko ostatné priestory v budove
s.č. 207, ktorej súčasťou je aj predmet nájmu, ostávajú naďalej v užívaní prenajímatel'om. Ďalej sa
zaväzuje umožniť prístup do skladových priestorov v suteréne kvôli možnému odpočtu vodného.

ČlánokXI
DORUČOVANIE

11.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami, najmä akékol'vek oznámenia, výzvy, žiadosti (ďalej spolu
len "podanie") uskutočnené podl'a tejto zmluvy, sa musia uskutočniť v písomnej forme. Podanie sa
považuje za riadne uskutočnené, ak bolo doručené doporučenou poštou, faxom a následne
odoslaním originálu faxovej správy do 3 dní alebo elektronickou poštou (e-mailom) a následne
odoslaním originálu emailovej správy do 3 dní. Zmluvné strany sú oprávnené doručiť podanie,
okrem spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete, aj osobne.

11.2 Podanie ódoslané prostredníctvom pošty sa bude považovať za doručené okamihom, keď sa
podanie vráti odosielatel'ovi späť s vyznačením adresát neznámy alebo adresát neprevzal
v odbernej lehote, a to bez ohľadu na to, či sa s podaním zmluvné strany oboznámili alebo nie, ak
nie je doručenie podania preukázané skôr. Podanie odoslané prostredníctvom pošty sa adresuje
vždy na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu, ktorú zmluvná
strana oznámi podl'a tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Odoslanie podania odosielajúca strana
preukáže predložením podacieho lístku, a v prípade použitia fikcie doručenia uvedenej v prvej vete
tohto odseku aj podaním, ktoré sa vrátilo späť odosielatel'ovi s vyznačením adresát neznámy alebo
adresát neprevzal v odbernej lehote.

11.3 Podanie, ktoré zmluvné strany doručujú osobne sa považuje za riadne doručené v deň,
ktorý zmluvná strana prevezme podanie a tento dátum vyznačí na origináli podania, na ktorej bude
vyznačený dátum doručenia podania a podpis osoby, ktorá podanie prevzala.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia bude doručovaná na adresy uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. V prípade zmeny adries uvedených v záhlaví tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné
sa o týchto zmenách písomne informovať a následne po písomnom oznámení doručovať všetky
podania na poslednú oznámenú adresu na doručovanie.

Článok XII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Táto zmluva má päť (5) strán a je podpísaná v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom po dvoch (2)
vyhotoveniach obdrží každá zo zmluvných strán. Každé vyhotovenie má platnosť originálu.

12.2 Akékoľvek zmeny, doplnky alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené len v písomnej forme,
a to po predchádzajúcom vzájomnom prerokovaní a následnom podpise obidvoch zmluvných strán,
čím sa tieto zmeny, doplnky alebo dodatky stávajú nedelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. Platnosť
dodatkov k tejto zmluve vyžaduje dohodu v celom obsahu zmluvy.

12.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že sa oboznámili s jej obsahom,
že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, podl'a ich pravej a slobodnej vôle, vážne, určite a
zrozumitel'ne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

12.4 Pokial' nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy príslušnými
ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení,
resp. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

12.5 Táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom odovzdania
nehnutel'nosti do užívania.

12.6 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných
strán.
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12.7 V prípade akéhokol'vek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe strany zaväzujú rk
ich prednostne cestou vzájomnej dohody.

12.8 Pokial' niektoré z ustanovení tejto zmluvy stratí právnu účinnosť, zostávajú ostatné jej ustanovenia
právne záväzné, len pokia l' tým nestratili význam .

.21. i ;2()-f1
V Smolinskom, dňa .

prenajímatel'
OBEC SMOLINSKÉ

MVDr. Peter Betták
Starosta obce

Jakub Zápala
Púpavová 691/39.84104 Bratislava

ICO' 46 984 321
OIC: 1082689762

v 11!;1017
V Smolinskom, dna .

nájomca
Jakub Zápala

Príloha Č. 1
Návrh zámer s prenájmom predmetnej
nehnutel'nosti
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Príloha č. 1 Návrh - zámer s prenájmom predmetnej nehnutel'nosti

Priestor plánujem upraviť a rekonštruovať podl'a platných noriem a stanov Obchodného
zákonníka v nasledovných úpravách:

Zabezpečiť dostatočné odvetranie priestoru externou vzduchotechnikou
Nové sedenie - drevené lavice, stoly, barový pult
Nová mal'ovka, úprava stropu pre odvetranie
Úprava podlahy

Celkový vzhl'ad prevádzky bude v štýle I'udovej záhoráckej dediny s príbehom.

V záujme občanov obci Smolinské plánujem návrat obl'úbených "šachových turnajov", .kartové hry"
a iné kultúrno-spoločenské podujatia.

Predpokladané investície do prerobenia prevádzky - cca 4.500 - 5.000,-€,


