NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Prenajímateľ:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
(ďalej len „prenajímateľ“)

Slovenská republika – Obvodný úrad Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738
955 40 Topoľčany
Ing. Karol Zaťko – prednosta
42 114 969
2022438913
7000296368/8180
Štátna pokladnica

a

Nájomca:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Zapísaný:

Jolana Globanová
955 01 Podhradie 133
35 036 711
10 32 45 33 45
2621831076/1100
Tatrabanka, pobočka Topoľčany
Obvodný úrad Topoľčany, číslo živnostenského registra:
406-2446,
(ďalej len „nájomca“; prenajímateľ a nájomca spolu ďalej aj ako
„zmluvné strany“)

Článok II.
PREDMET NÁJMU
1.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu časť nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v administratívnej budove Obvodného úradu Topoľčany, Nám. Ľ.
Štúra, súpisné číslo 1738, postavenej na parcele č. 298/1 a 298/2 v katastrálnom území
Topoľčany, vedenej na LV č. 4109 pre k. ú. Topoľčany, ktorej vlastníkom je
Slovenská republika v správe Obvodného úradu Topoľčany v podiele 715/1000
a v správe Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre v podiele 285/1000 a to
miestnosť č. 3, nachádzajúcu sa na prízemí danej budovy s výmerou 14,36 m2.

-22.

Predmetné nebytové priestory špecifikované v bode 1. tohto článku správca dočasne
nepotrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s nim,
preto štatutárny orgán správcu vydal 05.11.2010 rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti
daného majetku štátu.

3.

Zmluva sa uzatvára podľa § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov po splnení
povinnosti ponúknuť dočasne prebytočný majetok štátu v dennej tlači so záujemcom,
ktorý ponúkol najvyššie trhové nájomné.
Článok III.
ÚČEL NÁJMU
Prenajímateľ prenecháva za odplatu do nájmu nebytové priestory uvedené v bode 1.
Čl. II. tejto zmluvy nájomcovi na administratívne činnosti súvisiace so živnostenským
oprávnením podľa živnostenského listu.
Článok IV.
DOBA NÁJMU

1.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 7 dní od udelenia súhlasu Ministerstva
financií Slovenskej republiky do 31.12.2015.

2.

Nájom dojednaný touto zmluvou končí buď uplynutím dojednanej doby, dohodou
zmluvných strán alebo výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 § 10 zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov. Zánik nájmu sa riadi § 14 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Článok V.
VÝŠKA NÁJOMNÉHO, SPLATNOSŤ, SPÔSOB PLATENIA

1.

2.
3.
4.

Podľa § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Topoľčany č. 7/2009 o cenách nájmu nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Topoľčany bolo nájomné stanovené dohodou zmluvných strán vo
výške 63,00 €/m2/rok.
Nájomné za jeden rok predstavuje sumu 904,68 €, z toho mesačné nájomné je
75,39 €.
Nájomné je splatné mesačne vždy do 15-teho dňa príslušného mesiaca na účet
prenajímateľa vedený v Štátnej pokladnici. Číslo účtu: 7000296253/8180.
Prenajímateľ má oprávnenie zvýšiť dohodnuté nájomné v závislosti od rastu cien
trhového nájomného.
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ÚHRADA NÁKLADOV ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVANÍM PRIESTOROV
1.

Náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia, plyn,
vodné a stočné, strážna služba) sú stanovené prepočtom podľa pomeru užívanej
plochy k celkovej ploche kancelárskych priestorov, resp. podľa počtu zamestnancov.
Cenové zmeny, ktoré vzniknú počas zmluvnej doby v súvislosti so zvýšením ceny
vstupných médií sa uplatnia dňom, od ktorého nastanú.
Počet zamestnancov k 01.01.2011 - 1 osoba.

2.

Náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov budú hradené ako
mesačné zálohové úhrady v celkovej sume 38,15 € a vyúčtované nasledovne:
- elektrická energia
14,50 €
- vodné
1,15 €
- stočné
0,90 €
- plyn
4,50 €
- strážna služba
17,10 €
---------------------------------------------------------prevádzkové náklady celkom
38,15 €

3.

Vyúčtovanie výšky rozdielu medzi poukazovanými mesačnými zálohovými úhradami
a skutočným odberom na základe faktúr od dodávateľov služieb sa uskutoční dvakrát
ročne a to v mesiaci júl a december príslušného kalendárneho roka.

4.

Úhrady za poskytovanie služieb spojených s nájmom sú splatné do 10 dní od
doručenia faktúry vystavenej prenajímateľom. V prípade neuhradenia nájomného
a služieb spojených s nájmom v lehote splatnosti faktúry je nájomca povinný
prenajímateľovi uhradiť úrok z omeškania. Výška úrokov podľa Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Občianskeho zákonníka v znení nariadenia č. 586/2008 Z. z. je o 8 percentuálnych
bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná
k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
Článok VII.
TECHNICKÝ STAV NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Zmluvné strany berú na vedomie, že prenajímateľ prenecháva nájomcovi nebytové
priestory v stave spôsobilom na dojednaný účel uvedený v čl. III. zmluvy. Opravy
a úpravy účelovej povahy a drobné opravy v prenajatých priestoroch zabezpečuje
nájomca na vlastné náklady. Stavebné úpravy je nájomca oprávnený vykonať len po
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a príslušného stavebného úradu na
vlastné náklady.
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PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi priestory uvedené v bode 1. Čl. II.,
ktoré sú predmetom prenájmu podľa tejto zmluvy v stave spôsobilom na užívanie pre
účely uvedené v Čl. III. tejto zmluvy.

1

2.
-

-

Nájomca je povinný:
uhrádzať nájomné a náklady za služby spojené s nájmom v stanovených termínoch,
predmet nájmu užívať len v súlade s účelom uvedeným v čl. III. tejto zmluvy – zmena
účelu je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom požičiavateľa,
bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré zabezpečuje prenajímateľ, inak
nájomca zodpovedá za škody spôsobené nesplnením tejto povinnosti,
prípadné zmeny počtu zamestnancov nahlásiť vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca
po uskutočnení tejto zmeny,
oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho
obchodného mena, právnej formy, zmeny štatutára, sídla spoločnosti, kontaktnej
adresy, rozsahu užívania a predmetu činnosti,
odovzdať priestory po skončení užívania v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie,
nájomca nie je oprávnený prenechať majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo
výpožičky,
v prípade havárie alebo potreby opráv umožniť prenajímateľovi prístup do nebytových
priestorov,
hradiť na svoje náklady opravy a revízie vlastných elektrických spotrebičov,
hradiť z vlastných prostriedkov všetky náklady spojené s užívaním vlastnej telefónnej
linky,
dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Článok IX.
UKONČENIE NÁJMU

1.

Nájom sa končí uplynutím doby uvedenej v bode 1. Čl. IV. tejto zmluvy a pred
uplynutím:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán n nadväznosti na § 9 a § 10 zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.

2.

Výpovedná doba je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po dohode
obidvoch zmluvných strán.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch, z ktorých 3 sú určené pre
prenajímateľa, 2 pre nájomcu a 1 vyhotovenie je určené pre Ministerstvo financií
Slovenskej republiky.

3.

Podľa § 13 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na platnosť tejto zmluvy sa
vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola
podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

5.

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanovením zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

V Topoľčanoch, dňa 09. 12. 2010

Prenajímateľ:

Nájomca:

Ing. Karol Zaťko
prednosta
Obvodného úradu Topoľčany

Jolana Globanová

