
Z M L U V A
o nájme nebytových priestorov

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami    

Prenajímateľ:           Obec Lipové
IČO: 00 306 541, DIČ: 2021014787
so sídlom Lipové č. 59, PSČ: 946 14
zast. Dášou Kovácsovou, starostkou obce 

                          bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0000 2262 2142
tel. kontakt:
email: 
( ďalej len " prenajímateľ")                                     

a
Nájomca:                   Csilla Győri

s miestom podnikania: Lipová 428/18, 946 14 Zemianska Olča 
IČO: 
tel. kontakt: 0905945488
email: gyorycsilla@gmail.com
(ďalej len " nájomca")                                          

Čl. I.
Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ vlastní  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Lipovom,  ktorá  je  zapísaná  v 
katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre 
katastrálne územie Lipové na liste vlastníctva  č. 197. Nehnuteľnosť so súpisným č. 93 
je postavená na parcele registra „C“ č. 544/1.

2. Prenajímateľ  vyhlasuje,  že  je  oprávnený  prenajať  priestory  nachádzajúce  sa  v 
nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl. 1. bode 1. tejto zmluvy, a to: 
- obchodný priestor na prízemí, vo vchode č. 1 kultúrneho domu, ktorý pozostáva 

z 2  miestností,  výmera  obchodného  priestoru  predstavuje  spolu  33,70  m2  (ďalej  len 
„predmet nájmu“), 

-  sociálne  zariadenia  (vybavené  umývadlom  a prietokovým  ohrievačom  vody)  sa 
nachádzajú  v budove  kultúrneho  domu  a sú  spoločné  pre  všetkých  nájomcov  priestorov 
v kultúrnom dome a výmera týchto sociálnych zariadení sa nezapočítava do celkovej výmery 
predmetu nájmu, pričom nájomca má určené samostatné WC.

- príslušenstvom predmetu nájmu sú: 
a) umývadlo a elektrický prietokový ohrievač vody umiestnený na predmete nájmu,  
b)  samostatný  merač  spotreby  elektrickej  energie  na  predmete  nájmu  umiestnený 
v skrini s poistkami vo vestibule sály kultúrneho domu,
 c) samostatný merač spotreby plynu umiestnený na predmete nájmu, 
d) 2 ks plynových kachieľ tzv. gamatiek umiestených na predmete nájmu,
e) mreže na oknách,
f) hasiaci prístroj. 
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3. Nájomca  je  oprávnený  užívať  predmet  nájmu  v súlade  so  všeobecne  záväznými 
právnymi  predpismi,  a to  pre  svoju  podnikateľskú  činnosť  v súlade  s predmetom  činnosti 
uvedenom v živnostenskom  registri,  najmä  na  prevádzku  obchodu  potravín  a zmiešaného 
tovaru.    

4. Nájomca sa so stavom predmetu nájmu oboznámil obhliadkou a prehlasuje, že stav 
predmetu nájmu pozná a v tomto stave ho preberá.

5. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  nájomca  predmet  nájmu  vymaľuje  na  náklady 
prenajímateľa. Prenajímateľ sa týmto zaväzuje uhradiť nájomcovi náklady na vymaľovanie 
predmetu  nájmu bezodkladne,  najneskôr  do 10 dní  od predloženia  relevantných  dokladov 
o vynaložených výdavkoch na vymaľovanie predmetu nájmu. 

Čl. II.
Doba trvania nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 01.10.2021.

2. Na základe dohody zmluvných strán prenajímateľ odovzdal dňa 08.09.2021 nájomcovi 
kľúče  od predmetu  nájmu.  Nájomca  je  oprávnený od 08.09.2021 vykonávať  na predmete 
nájmu  stavebné  úpravy  v rozsahu  vopred  schválenom  prenajímateľom,  a  to  na  náklady 
nájomcu. Prenajímateľ sa zaväzuje, že najneskôr do 30.04.2022 zabezpečí stanovisko, resp. 
rozhodnutie obecného zastupiteľstva o tom, či nájomcovi prenajímateľ uhradí, a v akej výške 
náklady,  ktoré  mu  vznikli  s vykonanými  stavebnými  úpravami  zhodnucujúcimi  predmet 
nájmu.    

Čl.  III.
Skončenie nájmu

1. Nájom predmetu  nájmu skončí  dohodou alebo výpoveďou niektorej  zo  zmluvných 
strán. 

2. Prenajímateľ a nájomca môže dať výpoveď aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná  lehota  je  3  (troj)  mesačná  a začne  plynúť  od  prvého  dňa  mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede.  Všetky písomnosti si zmluvné strany budú doručovať 
prednostne na v záhlaví uvedenú adresu. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju 
adresát  odmietol  prevziať  alebo neprevzal  v odbernej  lehote  na adrese uvedenej  v záhlaví 
zmluvy. 

3. Nájomca  je  povinný  ku  dňu  skončenia  nájmu  na  vlastné  náklady  predmet  nájmu 
vypratať a odovzdať prenajímateľovi  v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu.  Ku 
dňu skončenia nájmu prenajímateľ vyhotoví vyúčtovanie spotrebovaných energií nájomcom 
na  predmete  nájmu,  a to  podľa  vyúčtovania  obdržaného  od  dodávateľov  týchto  služieb 
v najbližšom  zúčtovaní  po  ukončení  nájmu.  Vzniknutý  nedoplatok,  resp.  preplatok  sú 
zmluvné strany povinné si uhradiť  v súlade s Článkom IV. bodom 6. tejto zmluvy. 

Článok IV.
Výška nájomného a splatnosť nájomného

1. Nájomné za predmet nájmu bolo zmluvnými stranami dohodnuté na sumu vo výške 
50,- EUR (slovom päťdesiat euro) za mesiac. 



2. Nájomca sa zároveň zaväzuje spoločne s nájomným uhrádzať prenajímateľovi formou 
mesačných  preddavkov  platby  za  služby  spojené  s užívaním  predmetu  nájmu  (elektrická 
energia, vodné, plyn, a pod.), a to vo výške 20,- EUR (slovom dvadsať euro) mesačne. 

3. Na  základe  dohody  zmluvných  strán  nájomné  za  mesiac  október  2021  a mesiac 
november 2021 je 0,- EUR. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že za mesiac október 2021 
a mesiac november 2021 nájomca nie je povinný uhradiť preddavky na platby podľa bodu 2. 
tohto článku zmluvy. 

4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájomné a preddavky za platby podľa tohto 
bodu zmluvy  spolu  mesačne  v sume 70,-  EUR (slovom sedemdesiat  euro)  počnúc od 
mesiaca  december  2021,  vždy  najneskôr  do  15.  dňa  toho  ktorého  mesiaca,  na  ktorý  sa 
povinnosť  nájomcu  zaplatiť  nájomné  a energie  vzťahuje,  a to  v hotovosti  alebo  na  účet 
prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5. Pri preberaní a odovzdaní predmetu nájmu zmluvné strany spíšu stav spotrebovaných 
energií.  

6. Prenajímateľ  1 (jeden)  krát  za kalendárny rok vykoná ročné  vyúčtovanie  skutočne 
vynaložených nákladov za dodávku energií podľa bodu 2. tohto článku zmluvy na základe 
vyúčtovania od jednotlivých dodávateľov služieb. Nájomca najneskôr do 14 dní od doručenia 
vyúčtovania uhradí v hotovosti alebo na účet prenajímateľa prípadný nedoplatok na platbách 
za  služby spojené s užívaním predmetu nájmu a v prípade preplatku sa prenajímateľ zaväzuje 
tento  preplatok  vrátiť  nájomcovi  najneskôr  do 14 dní  od obdržania  vyúčtovania  skutočne 
spotrebovaných energií. 

   
Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ je  povinný odovzdať predmet  nájmu  v  stave  spôsobilom  na  bežné  
užívanie.  Nájomca  je  oprávnený  vykonávať  akékoľvek  úpravy  na  predmete  nájmu  len 
s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. 

2. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez súhlasu prenajímateľa.
Nájomca  nie  je  oprávnený  prenechať  predmet  nájmu  do  podnájmu  inej  osobe. 
Nájomca je povinný upratovať bezprostredné okolie predmetu nájmu. 

3. Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením, zneužitím, 
dodržiavať platné protipožiarne, bezpečnostné a hygienické predpisy. 

Nájomca  zodpovedá  za  protipožiarnu  ochranu  predmetu  nájmu  a zaväzuje  sa  pred 
začatím prevádzky vykonať všetky opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej havárie.

Nájomca a akékoľvek iné tretie osoby zdržujúce sa na predmete nájmu majú zakázané 
fajčiť v prenajatom priestore. Nájomca zodpovedá za dodržanie tohto zákazu.

Akákoľvek škoda, ktorá vznikne v prenajatom priestore a bude spôsobená nájomcom, 
alebo osobami, ktoré sa na predmete nájmu zdržujú zo súhlasom nájomcu, bude odstránená 
priamo nájomcom na jeho vlastné náklady. V prípade ak nájomca v lehote 2 (dvoch) dní od 
spôsobenia  škody túto  neodstráni,  škodu  je  oprávnený  odstrániť  prenajímateľ  na  náklady 
nájomcu.



4. Nájomca je povinný pri užívaní predmetu nájmu dbať, aby prenajímateľovi nevznikla 
na  ňom škoda,  v prípade  ak  na  predmete  nájmu vznikne  škoda  zo  zavinenia  nájomcu  je 
povinný prenajímateľovi uhradiť skutočnú škodu. 

5. Nájomca  je  tiež  povinný  oznámiť  bez  zbytočného  odkladu  poruchu  vodovodu  a 
toalety. 

6. Nájomca je povinný na požiadanie umožniť prenajímateľovi vstup do predmetu nájmu 
za prítomnosti nim poverených osôb.

7. Nájomca  je  povinný po skončení  nájmu  odovzdať  prenajímateľovi  predmet  nájmu 
v stave v akom ich prevzal s prihliadnutím na primerané opotrebenie. 

8. Prenajímateľ  vyhlasuje,  že  podľa  jeho  vedomia  v čase  podpisu  tejto  zmluvy 
neexistujú právne a technické vady, ktoré by spôsobovali nemožnosť vykonávania činnosti 
nájomcu  na predmete nájmu.

Článok VI.
Záverečné  ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia  príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka 
a Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy len na základe vzájomnej dohody, 
a to písomným dodatkom k tejto zmluve.

3. Zmluva  je  vyhotovená v 3  (troch)  rovnopisoch,  z  ktorých  1  (jeden)  obdrží 
prenajímateľ a 2 (dva) obdrží nájomca.  

4. Zmluvné  strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili  po vzájomnom prerokovaní, podľa 
svojej  slobodnej  vôle,  vážne,  určite  a  zrozumiteľne,  bez  tiesne  a  nápadne  jednostranne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s  jej obsahom ju vlastnoručne podpísali osoby 
oprávnené konať v mene účastníkov zmluvy. 

5. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Lipovom, dňa 08.09.2021

Prenajímateľ: Nájomca:

.......................................................                                 ......................................................... 
               Obec Lipové Csilla Győri
zast. Dášou Kovácsovou, starostkou obce


