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N Á J O M N Á   Z M L U V A 

č.1/2019 

uzatvorená podľa § 720 Občianskeho zákonníka a § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových  priestorov (ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 

Prenajímateľ : 

Obec Hrnčiarske Zalužany 

Sídlo: Hlavná 90, 980 12  Hrnčiarske Zalužany 

V zastúpení: Ing. Branislav Nociar – starosta 

IČO: 00 318 795 

DIČ: 2021230211 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 

IBAN: SK26 5600 0000 0060 4998 4001     

(ďalej len „prenajímateľ“ na jednej strane) 

 

a 

 

Nájomca : 

 

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 

Sídlo: ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 

V zastúpení:  Ing. Ján Šlauka – predseda predstavenstva 

                      Ing. Iveta Ághová – podpredsedníčka predstavenstva 

IČO: 00 168 963 

IČ DPH:  SK 2020428762 

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

IBAN: SK72 0200 0000 0000 0011 5342 

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr, vložka č.: 71/L 

(ďalej len „nájomca“ na druhej strane) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
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I. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Prenajímateľ, ako výlučný vlastník v podiele 1/1, ponecháva nájomcovi do užívania nebytové 

priestory - predajňu potravín v obci Hrnčiarske Zalužany - nachádzajúce sa na 1. nadzemnom 

podlaží v budove so súpisným č. 90, umiestnenej na parcele č. C-KN 452 a zapísanej na LV č. 385 

pre katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany, obec Hrnčiarske Zalužany, okres Poltár, pričom 

vyznačenie predmetu nájmu je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tvoriacej neoddeliteľnú súčasť 

tejto Zmluvy.  

Celková výmera prenajatej plochy je 231,71 m2, pričom z toho obchodná plocha predstavuje           

112,32 m2, skladová plocha č. 1 je 68,46 m2, skladová plocha č. 2 je 32,77 m2, ostatné plochy sú 

18,16 m2. Predmet nájmu pozostáva z predajne potravín, skladov, spojovacej chodby a hygienického 

zariadenia (viď Príloha č. 1). 

2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne k vymedzenému účelu, a to pre výkon svojej 

podnikateľskej činnosti v súlade s predmetom podnikania nájomcu zapísaným v Obchodnom registri 

ako predajňu potravín, nepotravinárskeho tovaru a príbuzného tovaru. 

3. Predmet nájmu prenecháva prenajímateľ nájomcovi na dobu neurčitú, a to od termínu: 01.10.2019, 

pričom nájomca zabezpečí otvorenie predajne najneskôr 15.11.2019. 

 

II. 

NÁJOMNÉ 

1. Nájomca sa zaväzuje platiť za predmet nájmu dohodnuté mesačné nájomné vo výške 805,- € 

(slovom: osemstopäť eur), ktoré bolo stanovené a dohodnuté s prihliadnutím na hodnotu predmetu 

nájmu a spôsob užívania.                 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude nájomné za užívanie predmetu nájmu platiť pravidelne 

jedenkrát mesačne, a to vždy k 10. dňu kalendárneho mesiaca za aktuálny mesiac nájmu (napr.za 

mesiac október do 10.10.) na základe tejto Zmluvy, bez vystavovania faktúr prenajímateľom. 

3. Nájomca sa zaväzuje hradiť nájomné formou bezhotovostného prevodu zo svojho bankového účtu 

na bankový účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

4. Nájomca splní svoju povinnosť uhradiť nájomné včas, pokiaľ bude celá výška nájomného odpísaná 

z bankového účtu nájomcu v prospech bankového účtu prenajímateľa najneskôr v deň splatnosti 

nájomného. Ak deň splatnosti nebude pracovným dňom, tak sa za posledný deň splatnosti pokladá 

prvý po ňom nasledujúci pracovný deň. 

5. Prenajímateľ je oprávnený dohodnuté nájomné medziročne prehodnotiť nadväzne na cenový rozvoj 

a priemernú ročnú mieru inflácie v Slovenskej republike na základe vyhodnotenia a údajov 

Štatistického úradu v SR za predchádzajúci kalendárny rok, a to vždy do 31.januára bežného roka a 

túto skutočnosť písomne oznámiť nájomcovi, najneskôr do 5. februára  bežného roka.  

 

III. 

ÚHRADA SLUŽIEB SPOJENÝCH S NÁJMOM 

1. V cene nájmu sú zahrnuté platby za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu 

nájmu – vykurovanie, vodné, stočné a daň z nehnuteľností. 

2. V cene nájomného nie je zahrnutá platba za elektrickú energiu. Pre prenajaté priestory existuje 

samostatné meranie elektrickej energie, ktoré je nájomca povinný prehlásiť na seba a riadne a včas 

uhrádzať náklady za spotrebu elektrickej energie príslušnému dodávateľovi služby. 
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3. Ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu ako vývoz komunálneho odpadu, upratovanie, 

deratizácia, dezinsekcia a pod. si zabezpečí nájomca na vlastné náklady s dodávateľmi týchto služieb. 

 

IV. 

INÉ USTANOVENIA 

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

dohodnutý účel užívania a v takomto stave ho aj po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy 

udržiavať. 

2. Predmet nájmu bude nájomcovi odovzdaný na základe preberacieho protokolu, ktorý tvorí Prílohu 

č. 2 tejto Zmluvy. 

3. Prenajímateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť nájomcovi nerušené užívanie predmetu nájmu po celú 

dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu na vlastné náklady udržiavať. Nájomca je povinný podľa § 13 

ods. 4 písm. a/ zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov vyžiadať si posudok od príslušného orgánu  - prevádzkové povolenie. 

 

5. Ak predmet nájmu vyžaduje opravy a úpravy, ktoré presahujú bežnú údržbu, je povinný opravy a 

úpravy vykonať prenajímateľ. Ak na predmete nájmu hrozí škoda a prenajímateľ napriek 

upozorneniu nájomcu nezabezpečí nápravu, opravu je oprávnený vykonať nájomca na náklady 

prenajímateľa. Drobné opravy a úpravy účelovej povahy vykonáva nájomca na vlastné náklady. 

Účastníci sa dohodli, že drobnými opravami sú opravy uvedené v prílohe nar. vlády SR č. 87/1995 

Z.z. .    

6. Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám len na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

7. Prenajímateľ môže udeliť nájomcovi písomný súhlas na vykonanie prípadných stavebných úprav, na 

základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti. Nájomca je oprávnený v predmete nájmu 

vykonávať stavebné úpravy na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa s 

uvedením rozsahu a finančného limitu vykonávaných prác. 

     Technické zhodnotenie vykonané nájomcom bude znášať nájomca, taktiež si bude uplatňovať odpisy 

z vykonaného technického zhodnotenia budovy v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov. 

     V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi výšku zostatkovej ceny, 

ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania podľa § 27 zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ak prenajímané priestory,  po technickom zhodnotení, nebude 

možné dať do pôvodného stavu,  zostatková cena technického zhodnotenia  sa stane  majetkom 

prenajímateľa, bez požadovania odplaty nájomcom. 

8. Nájomca umožní prenajímateľovi vstup do prenajatých priestorov keď o to požiada, a to za účelom 

kontroly, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym a dohodnutým spôsobom. 

9. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu hlásiť prenajímateľovi písomne potrebu opravy 

budovy, ktorú má vykonať prenajímateľ. 

10. Nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní predmetu nájmu v rozsahu nevyhnutnom na 

vykonanie opráv. 

11. Nájomca sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v užívaniaschopnom stave, t.j. v stave v akom ho 

prevzal. 
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12. Ak dôjde k zmene vlastníckeho práva k predmetu nájmu, nadobúdateľ vstupuje do právneho 

postavenia prenajímateľa a právne postavenie nájomcu sa nemení. Nadobúdateľ, t.j. nový 

prenajímateľ ani nájomca nie sú oprávnení z tohto dôvodu túto Zmluvu vypovedať, ani od nej 

odstúpiť. 

Prenajímateľ je povinný písomne oznámiť nájomcovi zmenu vlastníckeho práva k predmetu nájmu 

do 30 kalendárnych dní.  

 

13. Prenajímateľ súhlasí, aby nájomca umiestnil vhodným spôsobom logo a označenie svojej prevádzky 

na vonkajšej strane budovy, ako aj v interiéry budovy, v ktorej sa predmet nájmu nachádza, na 

základe jeho písomnej žiadosti, po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. 

 

14. Prenajímateľ je viazaný zákazom konkurencie. Prenajímateľ nie je oprávnený prenajať nebytové 

priestory nachádzajúce sa v budove súpisné č. 90 uvedenej v čl. I. ods. 1 Zmluvy, v ktorej sa nachádza 

aj predmet nájmu, na účely predaja potravinárskeho tovaru všetkého druhu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu nájomcu. 

 

15.  Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť nasledujúce služby pre zákazníkov: 

- platba bankovou platobnou kartou, stravnými lístkami, gastrokartami; 

- vernostný program zákazníkov s vernostnou kartou COOP Jednota; 

- služba CASH BACK – náhrada bankomatu (pri nákupe 5,- Eur si môže zákazník vybrať   

hotovosť ako z bankomatu); 

- nabíjanie kreditu všetkých mobilných operátorov; 

- minimálnu otváraciu dobu: pondelok – piatok: 7  hodín denne, sobota: 4 hodiny, 

- klimatizáciu  prenajatých priestorov. 

 

V. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Nájomca je povinný v predmete nájmu zabezpečovať ochranu pred požiarmi v zmysle Druhej časti 

(§ 4 až 13) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ostatných 

právnych predpisov. 

2. Nájomca je povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a ďalších povinností, vyplývajúcich 

z právnych predpisov na prevádzkovanie činnosti, na ktoré sú priestory prenajaté na svoje náklady 

a nebezpečie.  

3. Nájomca zabezpečí nakladanie s odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky   MŽP-SR č. 368/2015 Z. z. 

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP 

SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a zákona  

SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi pred začatím nájmu platnú revíznu správu k elektrine,  

s potvrdením o odstránení prípadných závad na tomto zariadení.  
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VI. 

POISTNÉ 

1. Prenajímateľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy má uzavretú platnú poistnú zmluvu 

na nehnuteľný majetok, ktorého súčasťou sú aj prenajímané priestory na združený živel a 

vandalizmus.   

Vzniknuté poistné udalosti na nehnuteľnosti bude nájomca hlásiť prenajímateľovi – ihneď, najneskôr 

do 2 dní odo dňa vzniku poistnej udalosti.  

2. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť si poistenie  svojho majetku osobitnou poistnou zmluvou na vlastné 

náklady. 

 

VII. 

SKONČENIE NÁJMU 

1. Nájom zaniká: 

a/ písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, 

b/ písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu v šesťmesačnej 

výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

2. V deň skončenia nájomného pomeru je nájomca povinný uvoľnené priestory odovzdať 

prenajímateľovi, ak sa nedohodnú inak. Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v stave 

spôsobilom dojednanému spôsobu užívania s prihliadnutím na obvyklé užívanie a opotrebenie a v 

stave v akom predmet nájmu prevzal v súlade s preberacím protokolom, ak sa nedohodnú inak.  

Pri akýchkoľvek pochybnostiach o stave predmetu nájmu na začiatku nájmu budú rozhodujúce 

skutočnosti uvedené v preberacom protokole. 

3. Po skončení nájmu sa zaväzujú obidve zmluvné strany vykonať vzájomné majetkovo-právne  

vysporiadanie, a to v lehote do 30 dní odo dňa ukončenia nájmu. 

 

 

VIII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

1. Nájomca prevzal merač spotreby elektrickej energie s nasledovnými údajmi/stavmi: 

 

Číslo odberného miesta: 5205210 

Elektromer č. 67233340   

Stav elektromera k 17.09.2019: 117 627 kWh. 
 

 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne, a to formou dodatku podpísaného 

obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami, pričom nájomné 

sa bude účtovať od: 01.10.2019. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 
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3. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva, ktorú si pred podpisom riadne prečítali a jej obsahu 

porozumeli, sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, že Zmluvu neuzavreli v tiesni a ani za inak 

nevýhodných podmienok, a preto túto Zmluvu na znak svojho súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 30.09.2019               

 

 

Prenajímateľ:          Nájomca: 

 

 

 

 

 

Obec Hrnčiarske Zalužany 

Ing. Branislav Nociar 

 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 

spotrebné družstvo 

starosta  Ing. Ján Šlauka 

predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

  COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 

spotrebné družstvo 

  Ing. Iveta Ághová 

podpredsedníčka predstavenstva 

 

 


