
č.z.: 1/2022  

Zmluva o nájme nebytových priestorov 
 uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších zmien a doplnkov v spojitosti so zákonom č. 40/1969 Zb. Občiansky zákonník 

                                                           

                                                           

 

PRENAJÍMATEĽ:  

 

Obec Beloveža 

Beloveža 94, 086 14 

Zastúpená: Jozef Kostura, starosta obce 

IČO : 00321877, DIČ : 2020622956 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK35 5600 0000 0036 0511 3001     

 

a 

 

NÁJOMCA:            

 

Ján Kiseľ,  

Hlavná 201/185, 086 14 Hažlín 

IČO: 54300282, DIČ: 1082897211, 

Bankové spojenie: mBank S.A. 

IBAN: SK46 8360 5207 0042 0648 4950 

 

uzatvárajú túto zmluvu 

 

I. 

Predmet nájomnej zmluvy 

 

1. Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov v „rodinnom dome“ č.s. 38 na parc. 

C KN 128 na v Beloveži vo výmere podlahovej plochy 47,80 m2 pozostávajúci 

z nasledujúcich miestností: 2x izba, 1x chodba, 2x sociálne zariadenia, 1x sklad za účelom 

zriadenia a prevádzkovania pohostinstva. Rodinný dom č.s. 38 a pozemok – parcela CKN č. 

128 sú vo výlučnom vlastníctve Obce Beloveža zapísané na LV č. 787 pre k.ú. Beloveža. 

2. Nájomca prehlasuje, že pozná stav prenajímaných nehnuteľností a v tomto stave ich 

preberá do užívania.    

 

II. 

Účel nájmu a spôsob užívania nebytových priestorov 

 

1. Prenajímateľ odovzdáva nebytové priestory do nájmu nájomcovi za účelom zriadenia a 

prevádzkovania pohostinstva.  

2. Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na dohodnuté 

užívanie.  

4. Prenajaté priestory môže nájomca užívať výlučne pre svoju činnosť za účelom zriadenia 

a prevádzkovania pohostinstva.  

5. Nájomca nesmie prenajaté priestory alebo ich časť dať bez súhlasu prenajímateľa do 

podnájmu ďalšej právnickej alebo fyzickej osobe, inak má prenajímateľ právo od tejto zmluvy 

okamžite odstúpiť. 



6. Stavebné úpravy a iné podstatné zmeny na predmete nájmu môže nájomca vykonať len 

s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. 

 

III. 

Doba nájmu 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára dobu určitú - 3 roky odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

 

IV. 

Výška, splatnosť nájomného a spôsob jeho platby 

 

1. Cena nájmu bola dohodnutá v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2022 zo dňa 

27.1.2022. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške 100,- € 

mesačne, slovom: sto eur mesačne. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov, t. j. za elektrickú energiu, teplo, bude platiť priamo ich dodávateľom. Vodné 

a stočné, odvoz komunálneho odpadu bude uhrádzané raz ročne Obci Beloveža po vystavení 

výmeru podľa platných VZN o miestnych daniach a poplatkoch za príslušný rok, schválený 

ObZ Beloveža. 

 

3. Mesačné nájomné vo výške 100,-  € je splatné do 15. dňa príslušného mesiaca na účet obce 

Beloveža uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

V. 

Povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 

1. Nájomca je povinný sprístupniť prenajímateľovi prenajaté priestory za účelom vykonania  

kontroly dodržiavania zmluvy a ďalších opatrení vyplývajúcich z platných právnych 

predpisov. 

2. Nájomca je povinný dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany majetku, BOZP 

a požiarnej ochrany a právne predpisy súvisiace s nájmom nebytových priestorov. 

3. Nájomca zabezpečuje na svoje náklady drobné opravy a obvyklé udržiavacie práce 

v zmysle príslušných predpisov. 

4. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi potrebu nevyhnutných opráv na 

prenajatých priestoroch zabezpečovaných prenajímateľom a umožniť mu ich vykonanie. 

5. Nájomca zabezpečuje na vlastné náklady poistenie vlastného majetku používaného 

v prenajatých priestoroch.  

6. Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajaté priestory prenajímateľovi 

v stave v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé upotrebenie. 

 

VI. 

Spôsob ukončenia nájmu 

  

1. Nájomný vzťah možno ukončiť: 

a) uplynutím doby nájmu 

b) dohodou zmluvných strán, 

c) výpoveďou jednej zo strán po skončení doby nájmu, pričom výpovedná lehota je 6 

mesiacov a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

d) odstúpením od zmluvy 



2. Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca napriek 

písomnej výstrahe užíva prenajatý nebytový priestor v rozpore s touto zmluvou, alebo ak trpí 

užívanie nebytového priestoru takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda na 

nebytovom priestore. Nájomca je povinný uvoľniť prenajaté priestory do troch kalendárnych 

dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a právne predpisy súvisiace 

s nájmom nebytových priestorov. 

3. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy len po vzájomnej dohode písomnými 

dodatkami k tejto zmluve. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce (www.beloveza.com). 

5. Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží prenajímateľ a 2 nájomca. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho 

ju vlastnoručne podpísali. 

7. Táto zmluva bola podpísaná v súlade s uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2022 zo dňa 

27.1.2022. 

 

 

V Bardejove dňa:      16.2.2022  

                                                               

 

 

Prenajímateľ :                                                                        Nájomca : 

 

za Obec Beloveža                                                                    Ján Kiseľ 

starosta obce     

http://www.beloveza.com)/

