
ľÁĺoľtľÁ zľĺLUvA 
ev'č''05 /202l

uzatvorenáv súlade s $ 720 zákonač.40/1964 Zb. občianskeho zákonnikav zneni
neskorších pľedpisov azákonač.11611990 Zb. o nájme a podnájme nebýových priestorov

v zneni neskorších pľedpisov

Zmluvné stľany:

Pľenajímatel':
v zastúpení

Sídlo:
Zástupca:
IČo:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej ako,,Prenajímateľ")

Nájomca:

Sídlo:
Zástupca
IČo:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zriaďovateľ:
tČo:
Sídlo:
Zástupca

Nitriansky samosprávny kĺaj
Stľedná odboľná škola techniky a mechanizácie _
Múszaki és Gépesítési Szakktizépiskola,
Ulica 1. mája 1, Huľbanovo
Ulica 1. mája I,947 01 Huľbanovo
Ing. Benjamín Papp, riaditeľ
00r59026
Štátna pokladnica' Bratislava
sK50 8180 0000 0070 0030 5463

Centľum pedagogicko-psychologického poľadenstva a
pľevencie
Pevnostný rad 14,945 0l Komárno
PhDr., PaedDr. Klaudia $edláková, MBA, riaditeľka
4tt2r45t
Štátna pokladnica
sKl58l80 0000 0070 0038 6603
okľesný úrad Nitľa
00151866
Šteflĺnikova trieda 69, 94g 0 1 Nitra
JUDľ. Eva Hajdam árov á, prednostka

(ďalej ako,,Nájomcď')
(Prenajímateľ a Nájomca spoločne aj ako ,'Zmluvné stranyo.)

uzatvárajú túto zmluvu o nájme nebytových priestoľov
(ďalej len,,Zmluva,,)

Čt. r.
Predmet a účeI nájmu

Predmetom tejto Zmluvy je pľenájom nebytových pľiestorov zauhradu.
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2. Prenajímateľ ako správca majetku Nitrianskeho samospľávneho kľaja (ďalej aj ako
,,NSK.'), pľenajíma Nájomcovi časť nebytových pľiestorov nachádzajúcich sa v budove
súpisné číslo 88 na parcele číslo 244tl2, katastrálne uzemie Hurbanovo na Ulici
Komáľňanská č. 777, o výmeľe 288 m2. Nehnuteľnosť je vedená okľesným úľadom Komámo,
katastrálnym odborom na LV č.362 (ďalej aj ako ,,Predmet nájmu..).

3' Účelom nájmu je užívanie nebytových priestoľov na pľevádzkovanie Elokovaného
pľacoviska Centľa pedagogicko-psychologického poľadenstva apľevencie, Pevnostný rad 14,
945 01 Komiĺrno pri plnení svojich činností spočívajúcich v poskytovaní komplexnej
psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, poľadenstve a terapie det,om, žiakom,
zákonným zástupcom a p edago gickým zamestnancom.

čl. u.
Doba nájmu

1' Zmluvne stľany sa dohodli, že Prenajímateľ prenajíma Predmet nájmu Nájomcovi na dobu
neuľčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Výška,rĺj o-oor,ľ:r":';'"., a spôsob úhľady

1' Nájomné zaužívanie priestorov opísaných vČt. l. tejto Zmluvy bolo stanovené dohodou
Zmluvných strán vo výške: 74,OO €lm2 ľočne (v zmysle Zásad,hospodáľenia s majetkom NSK
zo dĺta 15. decembra2}l4 ako cena, zaktorusa na tom istom mieste obvykle pľenechávajú do
nájmu porovnateľné nehnutelnosti), ktoľá predstavuje čisté nájomne bez ďalších nákladov
spoj ených s uŽívaním a prev ádzkovaním nebytových priestoľov.

Nájomné ľočné:

Nájomné mesačné:
4 032,00 EUR

336,00 EUR

2' Zmluvné stľany sa dohodli' Že Nájomné je splatné mesačne do 5. kalendĺírneho dňa
príslušného mesiaca na účet Prenajímateľa č. IBAN: SK50 8180 0000 0070 0030 5463, vo
výške 336'00 EUR (slovom tľistotridsat'šest' eur) na základ,e Pľenajímatel'om vystavenej
faktúry doručenej Nájomcovi 

Čt. rv.
Úhľada služieb spojených s nájmom

1' Prevádzkové náklady spojené s nájmom nebytovych priestoľov bude Nájom cauhrádzať na
základe skutočného čeľpania po predloŽení faktúry vystavenej Prenajímatel'om na základe
zmluv, ktoľé má Prenajímateľ uzatvorené s dodávateľmi jednotlivých služieb, nasledovne:

a) Náklady za odber elektrickej energie budú ľefaktúrované podľa skutočne nameľanej
spotľeby.

b) Náklady za odber elektrickej eneľgie v prípade kotla zabezpečujúceho vykuľovanie
prenajatých pľiestorov budú refaktúrované podľa nameľanej spotreby pomerne
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b)

c)

d)

e)

Z mesačnej platby vo výške takého podielu zo zálohových faktúr a vyúčtovacej faktúľy,
aký percentuálny podiel predstavuje nájomcom uživaná plocha zaktivne využivaných
plôch objektu.

c) Náklady za dodávku tepla a teplej úŽitkovej vody budú ľefaktúrované podľa skutočne
nameranej spotľeby v pľepočte na pomeľ Nájomcom uživanej plochy.

d) Náklady za vodnelstočné budú ľefaktúrované podľa skutočne nameľanej spotreby
v prepočte na počet osôb Nájomcu v prenajatých priestoroch.

e) odvoz a likvidáciu odpadu si zabezpečuje Nájomca na vlastné náklady.
Í) Telekomunikačné a dátové sluŽby si zabezpečuje Nájomca na vlastné náklady.

2. Y prípade, že Nájomca neuhĺadí nájomné alebo inú pohl'adávku spojenú s uŽívaním
Predmetu nájmu voči Pľenajímateľovi v stanovenom teľmíne, je povinný uhľadiť
pľenajímateľovi urok z omeškania vo výške stanovenej aktuálnym naľiadením Vlády
Slovenskej republiky.

CI. V.
Techniclý stav nebytového priestoru

Nájomca vyhlasuje' že je oboznámený so súčasným technickým stavom Predmetu
nájmu, aže v takom stave Pľedmet nájmu od Pľenajímateľa prebeľá. oodovzdaní
apĺevzati Predmetu nájmu pľi začiatku nájmu apri skončení nájmu spíšu Zmluvné
strany písomný zápis.

2. Nájomca je oprávnený užívať Pľedmet nájmu v ľozsahu dohodnutom v tejto Zmluve'

opravy a úpravy účelovej povahy znáša Nájomca na vlastné náklady' Stavebné úpravy
je Nájomca opľávnený vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase
Pľenajímateľa.

cr. vI.
Práva a povinnosti zmluvných stľán

1. Nájomcaje povinný:

I

J

a) uhrádzať dohodnuté nájomné aihrady za služby spojené s nájmom nebytových
pľiestorov,

ul'rádzať náklady spojené s udľŽiavaním nebytových pľiestoľov,
llživať Predmet nájmu v súlade s účelom určeným v Čl. I, bod 3 tejto Zmluvy,
bez zbytočného odkladu ozĺámiť havarijný stav a potľebu opľáv, ktoľé zabezpečuje
Prenajímateľ, inak Nájomca zodpovedá za škody spôsobené nesplnením tejto
povinnosti,
v pľípade haváľie alebo potľeby opráv v Predmefu nájmu umoŽniť Prenajímateľovi
pľísfup do potrebnej časti objektu,
zabezpečiť dodľžiavanie predpisov o ochĺane pred poŽiarmi a plniť z nich vyplývajúce
prikazy, zákazy apokyny ato svojimi zamestnancami ako aj osobami, ktoré sa s jeho
súhlasom zdržujtl, alebo vykonávajú činnosti v Predmete nájmu.
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g) zabezpečiť opatľenia na zabezpečenie požiarnej ochľany v mimopracovnom čase sám
v plnom ľozsahu.

h) Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržaĺim predpisov o poŽiarnej
ochrane.

i) Nájomca zodpovedá zabezpečnosť a ochľanu zdtaviapľi pľáci svojich Zamestnancov,
j) Nájomca nie je opľávnený dať Predmet nájmu do ďalšieho pľenájmu alebo výpožičky.

2. Prenajímateľ je povinný:

a. odovzdať Predmet nájmu Nájomcovi na dohodnuté užívanie,
b. zabezpečovať riadne plnenie sluŽieb, ktoých poskýovanie je s uŽívaním Predmetu

nájmu spojené,

c. zabezpečovať v plnom rozsahu protipoŽiaľnu ochľanu Predmetu nájmu,
d. zabezpečovať pravidelné revizie elektľoinštalácie v prenajatých pľiestoľoch,
e. zabezpečovať pľavidelné prehliadky arevizie technických zariadeni súvisiacich

s pľevádzkou Pľedmetu nájmu.

čt. vlI.
osobitné dojednania

Nájomca vykoná opravy vnútorných pľiestorov Pľedmetu nájmu, aby mohol Predmet
nájmu uživať dohodnuým spôsobom.

Nájomca zabezpečí príslušné kladné vyjadľenia úľadov a inštitúcií súvisiace
s pľevádzkou nebytových pľiestorov na dohodnúté účely.

Zmluvne stľany sa dohodli na odklade úhľady za pÍenájom na základe $ 673
občianskeho zákonníka: ,,nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci,
ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnuým spôsobom" do doby
splnenia podmienok bodu 1 az ČL VII. tejto Zmluvy.

čl. vrrr.
Skončenie nájmu

1. Zm|uvne stľany sa dohodli, žetito Zmluw je možne ukončiť:

2

J

a)

b)

písomnou dohodou oboch Zmluvných stľán,

výpoveďou v súlade s ustanovením $ 10 zákona č. 11611990 Zb' s polročnou
výpovednou lehotou, ktoú začina plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede.

MoŽnosť odstupenia od Zmluvy niektorou zo Zmluvných stran podľa príslušných
ustanovení občianskeho ziákonníka nie je týmto člankom dotknutá.

2.
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2.

Po skončení nájmu je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave, v akom ho
prevzal spľihliadnutím na obvyklé opotľebenie ana stavebné úpľavy vykonané so
súhlasom Prenaj ímateľa.

CI. VIII.
Záverečné ustanovenia

Právne vďahy touto zmluvou zvlášť neupravené, sa spľavujú ustanoveniami Zákona
č. 11611'990 Zb., príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatnými
všeobecne záväznýmí pľávnymi predpismi platn;ými v Slovenskej ľepublike.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stľanami a
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovej stľánke
Pľenajímateľa v súlade s $ 47a ods.l občianskeho zákotlrlíka v znení neskorších
pľedpisov.. Zmluvné strany beru na vedomie, že ide o povinne zveľejňovanú zmluw
v zmysle občianskeho zákonníka v spojení so zĺíkonom č.2Ill20O0 Z. z. o slobodnom
pľístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
predpisov.

Zmluvne stra4y sú povinné po nadobudnutí platnosti nových všeobecne závťizných
pľávnych predpisov a VZN NSK zosúladiť obsah tejto Zmluvy s týmito predpismi
v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa môŽu uskutočňovať vzájomnou dohodou Zmluvných
stľán formou písomného a očíslovaného dodatku Zm|uvy.

Zmllxa sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorych Prenajímateľ dostane tri
vyhotovenia a Nájomca dostane tľi vyhotovenia Zmluvy.

Zmllxné strany vyhlasujú, že si Zm|uvu pľečítali, s jej obsahom súhlasia bez ýItad'
anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
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6.

08 ý 3, a.oV Hurbanove, dňa

Prenajímatel':

V Komĺĺrne' dňa...

Nájomca:

riaditelka CPPPaP

x,i.......

Ceĺrtrum
poychologlclĺálto

a pĺcvcncb
Pcvno8tný red ĺ/t
e{60ĺ Koĺnámo

SoŠTM - MG SZki Hurbanovo, zastipená CPPPaP , zasťupené
Ing. Benjamín Papp,
riaditeľ SoŠ TM _ MG Szki Huľbanovo

PhDľ. . Klaudia Sedlríková, MBA,

V Nitľe, dňa .'.. fr/3 2

okĺesný úľad zastúpený

Stredná or'lboľná škola

techniky a mechanizácie

Míĺszaki és cÉpesítési Szakkôzépiskola

L]l. ]. nlája ]' Htlrbanovo
-1'

aaa
5

JUDr., Eva damarová,

(/


