
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2022 

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov 

 

Prenajímateľ:  

Názov: Obec Ľubietová 

IČO: 00 313  564  

DIČ: 2021121289 

Sídlo: Nám. V. Dunajského1/1                                            

976 55 Ľubietová 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Banská Bystrica   

IBAN: SK65 5600 0000 0012 2655 8001 

Štatutárny orgán: Starosta Ing. Pavel Zajac 

 

ďalej len „Prenajímateľ“ 

a 

Nájomca: 

Názov: Štefan Lamper   

IČO: 22 718 451  

DIČ: 1029615433 

Sídlo:                                                    ul. J.J.Kmeťa č. 133/67, 976 55 Ľubietová 

Bankové spojenie:                                Tatra banka a.s. 

IBAN:                                                   SK05 1100 0000 0080 1309 0777 

Štatutárny orgán:                                  Štefan Lamper, tel. 0944295315 

 

ďalej len „Nájomca“ 

Spolu prenajímateľ a nájomca v texte aj ako „zmluvné strany“  

uzatvárajú túto zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 3/2022 v nasledujúcom znení: 

 

Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy, ich 

prejavy vôle sú slobodné a vážne, dostatočne určité a zrozumiteľné.  

2. Prenajímateľ je samostatný územný samosprávny a správny celok SR a právnickou 

osobou, ktorá podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť právne konať 

a je oprávnený zaväzovať sa podľa tejto zmluvy a plniť si záväzky z nej vyplývajúce. 

3. Nájomca je fyzickou osobou podnikajúcou podľa právnych predpisov SR, ktorá 

vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť právne konať a je oprávnená zaväzovať sa podľa tejto 

zmluvy a plniť si záväzky z nej vyplývajúce.  
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4. Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností prenajímateľa a nájomcu 

vo vzťahu k predmetu a spôsobu nájmu so zakotvením v tejto zmluve. 

 

Článok 2. 

Predmet a účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom o veľkosti podielu v rozsahu 1/1 

- nehnuteľnosti parc. č. 217, o výmere 303 m 2 , druh pozemku zastavená plocha 

a nádvorie, pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená 

súpisným číslom,  

- a tejto budovy postavenej na nej, súpisné číslo 591, o výmere 303 m 2, 

budova na šport a rekreačné účely, kolkáreň-športové zariadenie, 

zapísaných na Liste vlastníctva č. 793, vedenom Okresným úradom Banská 

Bystrica, katastrálny odbor, Okres Banská Bystrica, Obec Ľubietová, katastrálne 

územie Ľubietová.  

2. Predmetom nájmu je v zmysle článku 2 bodu 1 nebytová budova - budova na šport 

a rekreačné účely, kolkáreň – športové zariadenie, zapísaná na LV č. 793, parc. č. 

217 ( parc. č. pozemku, na ktorom je budova postavená ), súpisné číslo 591 

o výmere 303 m2 a jej príslušenstvo, pozostávajúca z miestnosti podliehajúcich 

nájmu o výmere:  

- Zádverie o výmere 3,10 m2 

- Odkladací priestor 2,50 m2 

- Bar 68,90 m2 

- Chodba 3,44 m2 

- WC miestnosť muži 5,90 m2 

- WC miestnosť ženy 4,64 m2 

- Kuchyňa 17,66 m2 

- Sklad s WC miestnosťou 13,8 m2 

- Dráha 117,60 m2 

Vnútorná plochu spolu o výmere 237,54 m2. 

Vizuál polohopisu jednotlivých miestností s výmerou je prílohou č. 1 tejto 

zmluvy. 

3. Prenajímateľ touto zmluvou odplatne prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie za 

účelom a podmienok stanovených v tejto zmluve nebytový priestor – kolkáreň – 

športové zariadenie ( ďalej aj „predmet nájmu“) podľa bodu 2 tohto článku 2 a nájomca 

predmet nájmu do dočasného užívania preberá a zaväzuje sa užívať predmet nájmu na  

 

účel a za podmienok podľa tejto zmluvy, platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu 

nájmu nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom.  

4. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom vykonávania činností, 

ktoré sú predmetom podnikania nájomcu v zmysle živnostenského oprávnenia, a to na 

nasledujúci ú č e l : 
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- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu (prevádzkovanie bowlingovej dráhy) 

- Prevádzkovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na 

priamu konzumáciu. 

5. Nájomca vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti, na ktoré si predmet 

nájmu prenajal. 

6. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel. V prípade, ak 

nájomca poruší svoju povinnosť je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

7. Deklarovaný účel nájmu podľa bodu 4 tohto článku 2 je možné meniť len po dohode 

zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.  

 

Článok 3. 

Doba nájmu 

1. Táto zmluva o nájme nebytového priestoru sa uzatvára na dobu určitú, a teda na 2 

(slovom dva) roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda od 15. februára 2022 

do 14. februára 2024, s možnosťou opätovného predĺženia doby trvania nájmu po 

uplynutí dohodnutej dvojročnej doby. 

 

Článok 4 

Nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom,  

spôsob úhrady a splatnosť 

 

1. Mesačné nájomné za predmet nájmu je zmluvnými stranami dojednané vo výške 360,- 

eur. Uvedená cena zahŕňa úhradu za dodávky tepla/ resp. náklady na vykurovanie.  

Mesačné nájomné je splatné k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

za ktorý sa nájomné uhrádza a to na základe vystavenej faktúry prenajímateľom a 

prípisom na bankový účet prenajímateľa prostredníctvom bezhotovostného prevodu.  

2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dojednané nájomné v lehote splatnosti na bankový účet 

prenajímateľa, obsiahnutý v časti označenia zmluvných strán tejto zmluvy. Nájomca 

uvedie do poznámky k vykonanej platbe : úhrada nájomného, slovné označenie 

kalendárneho mesiaca, za ktorý sa nájomné uhrádza a číselné označenie príslušného 

kalendárneho roka. 

3. Dojednané mesačné nájomné podľa bodu 1 nezahŕňa úhrady za dodávku vody 

a elektrickej energie. Úhradu týchto médií realizuje nájomca zvlášť, a teda nad rámec 

sumy dojednaného nájomného podľa bod 1 tohto článku 4. 

4. V nájomnom nie sú ďalej zahrnuté platby za telekomunikačné služby (telefón, internet), 

náklady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu ( odvoz odpadu, kanalizácia) 

znáša nájomca na vlastné náklady a v súčinnosti s prenajímateľom zabezpečí uzavretie 

zmlúv s dodávateľmi týchto médií a služieb.  

5. Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ( ďalej len „zákon 

o DPH“) je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti (s výnimkami, ktoré sa na daný prípad 

nevzťahujú) oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Podľa § 38 ods. 5 zákona o DPH 

„Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže 
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rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a 

nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí.“ Prenajímateľ sa rozhodol 

nájomcovi DPH k určenému nájomnému neúčtovať.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania platby nájomného alebo úhrad za 

služby spojené s nájmom môže prenajímateľ požadovať za každý deň omeškania aj úrok 

z omeškania z dlžnej sumy nájomného alebo dlžnej sumy úhrad za služby spojené 

s nájmom vo výške stanovenej podľa osobitných predpisov platnými k prvému dňu 

omeškania. Pri omeškaní s platbou je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi úrok 

z omeškania vo výške určenej Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 87 /1995 Z. z. 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Úroky 

z omeškania sú splatné do 5 dní od dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie.  

7. Prenajímateľ je oprávnený meniť výšku preddavkov za služby spojené s nájmom 

v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutia cenových 

regulačných orgánov alebo zmeny rozsahu poskytovaných služieb.  

8. Nájomca sa zaväzuje po podpise zmluvy vytvoriť prevádzkou finančnú zábezpeku na 

plnenie v rozsahu dvoch mesačných splátok, ktorá sa vytvorí zvýšením nájomného 

o 60,- eur mesačne po dobu 12 mesiacov. Táto zábezpeka bude slúžiť prenajímateľovi 

počas celého trvania nájmu ako finančné krytie v prípade nedoplatkov zo strany 

nájomcu alebo na úhradu škody hnuteľného i nehnuteľného majetku vzniknutej 

neprimeraným zaobchádzaním. V prípade neexistencie nedoplatkov a škody na majetku 

dobrovoľne neuhradenej bude finančná zábezpeka nájomcovi v celom rozsahu pri 

ukončení nájomného vzťahu vrátená.  

 

Článok 5 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na 

dohodnuté a obvyklé užívanie za úhradu podľa tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje predmet 

nájmu v tomto stave na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, 

ktorých poskytovanie je pre riadne užívanie predmetu nájmu zo strany prenajímateľa 

nevyhnutné.  

2. Prenajímateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri 

užívaní predmetu nájmu v súlade s touto zmluvou. 

3. Prenajímateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený vstupovať do predmetu nájmu so 

súhlasom alebo v sprievode nájomcu alebo ním poverenej osoby, za účelom vykonania 

kontroly dodržiavania podmienok tejto zmluvy, ako i uskutočnenia opráv a údržby 

predmetu nájmu v prevádzkovom čase. Nad rámec uvedeného je prenajímateľ 

oprávnený po dohode s nájomcom vstúpiť do priestorov tvoriacich predmet nájmu 

mimo prevádzkový čas alebo prípadne v neprítomnosti nájomcu, ak je to odôvodnené  

havarijným stavom, alebo je potrebné uskutočniť opravy alebo úpravy na predmete 

nájmu prenajímateľom. Prenajímateľ je o týchto prípadoch povinný bezodkladne 

informovať nájomcu.  
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4. Prenajímateľ zabezpečuje vo vzťahu k predmetu nájmu povinnosti vyplývajúce zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci prípadne, vyplývajúce z iných  špecializovaných oblastí. 

5. Prenajímateľ je oprávnený mať náhradné kľúče od prenajatých priestorov k dispozícií 

počas celej doby trvania nájmu. Prenajímateľ je povinný chrániť tieto kľúče pred stratou 

alebo krádežou, pričom v prípade, že takáto skutočnosť nastane je povinný o nej bez 

zbytočného odkladu informovať nájomcu a na vlastné náklady zabezpečiť výmenu 

zámkov k predmetu nájmu a odovzdanie potrebného počtu vyhotovení nových kľúčov 

nájomcovi. 

6. Prenajímateľ sa zaväzuje strpieť umiestnenie tabule s označením nájomcu alebo iné 

označenie prevádzky na exteriérovej stene predmetu nájmu. 

7. Prenajímateľ vykonáva na vlastné náklady bežné opravy, údržby a technický servis 

(vrátane opravy zabudovaných médií) presahujúce výšku napríklad 200 eur na 

jednotlivú opravu za účelom udržiavanie dobrého stavu predmetu nájmu v súlade 

s bodom 1 článku 6 tejto zmluvy. 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti nájomcu 

 

1. Nájomca je povinný zabezpečiť bežnú údržbu predmetu nájmu a bez zbytočného 

odkladu vykonať drobné opravy predmetu nájmu ( napr. výmena svetelných zdrojov, 

elektrických vypínačov, oprava vodovodných batérii, maľovanie prevádzkových 

priestorov a pod.), a to tak, aby bol predmet nájmu v dobrom prevádzkyschopnom 

stave. Nájomca je podľa § 5 ods. 3 zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov povinný uhrádzať náklady spojené s bežnou údržbou predmetu 

nájmu, a to maximálne do výšky 200 eur na jednotlivú opravu. Ostatné opravy, údržby 

a technický servis, ktorých náklady presahujú výšku 200 eur na jednotlivú opravu ako 

aj opravy zabudovaných médií ( elektrina, kúrenie, voda a pod. ) vykonáva prenajímateľ 

na vlastné náklady v súlade s bodom 7 článku 5 tejto zmluvy. Opravy a udržiavacie 

práce predstavujú všetky práce súvisiace s udržiavaním dobrého stavu predmetu nájmu, 

ktoré zároveň nie sú technickým zhodnotením. 

2. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu 

nevyhnutných opráv, ktoré má prenajímateľ vykonať a umožniť mu ich prevedenie, 

inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti prenajímateľovi vznikla. 

Rovnako je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi každú škodu spôsobenú na 

predmete nájmu, poprípade ďalšie udalosti, ktoré spôsobili resp. by mohli spôsobiť 

škodu na predmete nájmu. 

3. Nájomca je povinný odstrániť všetky škody, ktoré na predmete nájmu vznikli jeho 

zavinením, zavinením osôb, ktoré zamestnáva alebo ktorým predmet nájmu sprístupnil. 

V opačnom prípade je prenajímateľ, po predchádzajúcom upozornení resp. výzve na 

odstránenie škody škodu sám odstrániť, a požadovať od nájomcu úhradu s tým 

spojených nákladov. Úhrada týchto nákladov spojených s odstránením škody nezbavuje 

nájomcu povinnosť platiť  nájomné.  
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4. Nájomca nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávať 

na predmete nájmu stavebné alebo iné úpravy alebo iné úpravy trvalého charakteru, a to 

najmä zasahujúce do stavebnej podstaty, ďalej zmeny podstatne meniace predmet 

nájmu, pevné inštalácie zariadení alebo zásahy do elektrického, plynového alebo 

vodovodného vedenia. Stavebné úpravy alebo akékoľvek iné zmeny na predmete nájmu 

zásadnejšieho charakteru môže nájomca vykonávať len na základe písomného súhlasu 

prenajímateľa. Vykonanie uvedených zmien nájomcom nemení vlastnícke právo 

k predmetu nájmu.  

5. Ak sa zmluvné strany v rámci osobitnej dohody o vykonaní určitej zmeny na predmete 

nájmu nedohodnú inak, je nájomca povinný odovzdať po skončení nájmu 

prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom mu bol daný do užívania s ohľadom na 

bežné opotrebenie, a s odstránením týchto nájomcom vykonaných zmien. Spôsob 

vykonania zmeny na predmete nájmu a cena za jej vykonanie, prípadne iná refundácia 

vykonanej zmeny bude predmetom samostatnej dohody medzi zmluvnými stranami. 

6. Nájomca však nie je povinný odstrániť zmeny a úpravy, na zachovanie ktorých udelí 

prenajímateľ výslovný súhlas. Prenajímateľ v takom prípade uhradí nájomcovi hodnotu, 

o ktorú sa zvýšila hodnota predmetu nájmu v dôsledku zachovania vykonaných zmien 

a úprav, ak sa na tom písomne dohodli.  

7.  Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi akékoľvek 

zmeny týkajúce sa jeho názvu, identifikačných údajov alebo bankového spojenia. 

V opačnom prípade prenajímateľ bude vychádzať z údajov uvedených v tejto zmluve. 

8. Nájomca berie na vedomie, že nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu 

tretej osobe. Porušenie tejto povinnosti oprávňuje Prenajímateľa odstúpiť od zmluvy. 

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

9. Nájomca sa zaväzuje plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane 

zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienických a protipožiarnych 

predpisov. Nájomca sa zaväzuje strpieť obmedzenie užívania priestorov v rozsahu 

vykonávaných opráv a úprav na predmete nájmu prenajímateľom, resp. ním 

poverenými osobami. 

10. Nájomca sa zaväzuje udržiavať čistotu a bezpečnosť prenajatých priestorov a chrániť 

predmet nájmu spolu s príslušenstvom tvoriacim neoddeliteľnú súčasť predmetom 

nájmu ( napr. bowlingová dráha, bowlingové gule, a bowlingová obuv, a iné podľa 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu) pred nadmerným (nie bežným) opotrebením, 

poškodením, zničením a predchádzať tak škodám na predmete nájmu a jeho 

príslušenstve.  

11. Nájomca má právo užívať priľahlý pozemok vo vlastníctve prenajímateľa na účely 

prípadného vytvorenia letnej terasy pre prevádzku v letných mesiacoch. Podrobnosti 

budú dojednané osobitnou zmluvou alebo dodatkom.  
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Článok7  

Odovzdanie predmetu nájmu – protokol 

 

1. Súčasťou prevzatia predmetu nájmu je preberací protokol, ktorý opisuje aktuálny stav 

preberaných priestorov, vybavenia a súvisiaceho príslušenstva. 

2. Odovzdanie / vrátenie predmetu nájmu sa uskutoční v prípade jeho ďalšieho netrvania 

najneskôr nasledujúci pracovný deň po ukončení nájomného vzťahu, o čom sa vyhotoví 

odovzdávací protokol, evidujúci stav odovzdaných priestorov, príslušenstva, vybavenia 

a vád odovzdávaných priestorov, príslušenstva a vybavenia. 

3. Nájomca je povinný k dátumu ukončenia nájomného vzťahu predmet nájmu uvoľniť 

a protokolárne ho prenajímateľovi odovzdať.  

 

Článok 8  

Zánik zmluvy 

 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby nájmu, na ktorú bola 

dojednaná, ak nedôjde k jej predĺženiu. 

2. Zmluva môže byť zrušená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

Zmluva sa na základe dohody zrušuje ku dňu uvedenému v tejto dohode. Podstatnú časť 

dohody o zrušení zmluvy v takom prípade tvorí spôsob vysporiadania vzťahov 

vzniknutých na základe tejto zmluvy. 

3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím 

času, ak 

a) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou; 

b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, 

ktorých poskytovanie je spojené s nájmom; 

c) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému 

upozorneniu hrubo porušujú pokoj, poriadok alebo zásady užívania predmetu nájmu a 

podmienky dojednané touto zmluvou; 

d) nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu 

prenajímateľa; 

e) nájomca vykoná stavebné alebo iné úpravy podľa bodu 4 článku 6 tejto zmluvy bez 

súhlasu prenajímateľa. 

4. Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím 

dojednaného času, ak 

a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal; 

b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené 

užívanie; 

c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. 

5. Výpovedná doba pri výpovedi podľa bodu 3 a bodu 4 tohto článku 8 je trojmesačná, 

a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená druhej zmluvnej strane.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/116/20040701#paragraf-5.odsek-1


Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2022 

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov 

 

6. Zmluvné strany majú právo písomne odstúpiť od zmluvy v prípade, keď druhá zmluvná 

strana opakovane, aj po písomnom upozornení porušuje povinnosť, ktorá zakladá právo 

druhej zmluvnej strany ukončiť nájomný pomer výpoveďou. 

7. Prenajímateľ má možnosť miesto výpovede podľa bodu 1 uplatniť odstúpenie od 

zmluvy, a to v prípade, ak nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým 

účelom podľa bodu 6 článku 2 tejto zmluvy a v prípade, ak nájomca v rozpore so 

zmluvným dojednaním prenechá predmet nájmu do podnájmu inej osobe.  

8. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku (ex tunc). Zmluvné strany sú 

povinné vrátiť si všetko, čo doposiaľ plnili, a rovnako im vzniká nárok na náhradu škody 

v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

 

 

Článok 9 

Vyhlásenia zmluvných strán  

 

1. Prenajímateľ vyhlasuje, že na predmete nájmu neviaznu ku dňu podpisu tejto zmluvy 

žiadne dlhy, ťarchy, vecné bremená a ani žiadne iné práva tretích osôb, a nie je mu 

známe, že by boli vedené akékoľvek súdne, exekučné, konkurzné konania, ani vydané 

vykonateľné rozhodnutia v súvislosti s predmetom nájmu, alebo, že by takéto konania 

hrozili. Súčasne prehlasuje, že nie je mu známa právna vada, ktorá by užívanie predmetu 

zmluvy obmedzovala alebo znemožňovala. Prenajímateľ sa zaväzuje zdržať 

akéhokoľvek konania, ktoré by počas trvania tejto zmluvy obmedzovalo alebo 

znemožňovalo užívanie predmetu nájmu nájomcom. 

2. Nájomca vyhlasuje, že: 

a) stav predmetu nájmu je mu známy; 

b) predmet nájmu preberá do užívania v stave, v akom sa nachádza v deň podpisu 

tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach 

potrebných pre účinnú úpravu vzťahov a plnenie účelu vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

 

Článok 10  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a prípadne iných súvisiacich 

právnych predpisov. 

2. Zmena alebo doplnenie tejto zmluvy je možné len písomnou dohodou zmluvných 

strán, a to vo forme písomného dodatku.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha 1 – polohopis miestností 

s výmerou, Príloha 2  –  preberací a odovzdávací protokol. 
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4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo 

neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré si platnosť 

a účinnosť zachovávajú. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť 

neplatné alebo neúčinné ustanovenia zmluvy prostredníctvom dodatku v znení, 

ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu dotknutého ustanovenia 

alebo zmluvy. 

5. Prenájom nehnuteľného majetku prenajímateľa obce Ľubietová, ktorý je predmetom 

tejto zmluvy, bol schválený Uznesením OcZ 27 – 10/2021 z 22.10.2021. 

6. Prenajímateľ je povinnou osobou podľa. § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a táto zmluva je povinne zverejňovanou 

zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

prenajímateľa. 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, zmluva bola uzatvorená po vzájomnej dohode a nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich 

skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

Podpis prenajímateľa: 

 

 

 

V Ľubietovej dňa 5.februára 2022 

Obec Ľubietová 

 

 

 

 

 

Podpis nájomcu: 

 

 

 

V Ľubietovej dňa 5. februára 2022 

Štefan Lamper  


