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

(ďalej len ako „zákon“) 
 
 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Na strane prenajímateľa: 
Obec Kovarce 
so sídlom Kovarce 461, 956 15 Kovarce 
IČO: 00310573 
za ktorú koná Ing. Andrej Čopík, starosta obce 

/v ďalšom texte len ako „prenajímateľ“/ 
a 

na strane nájomcu: 
Lucia Machová 
trvale bytom Dlhá 725/45, 951 44 Výčapy Opatovce 
IČO: 54 510 376 

/v ďalšom texte len ako „nájomca“/ 
 
uzatvárajú túto zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu určitú za nasledovných zmluvných podmienok: 

 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti - stavby vedenej pod súpisným číslom 159 na parcele CKN 1/3,  druh 
stavby 12 – budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a popisu stavby Zdravotné stredisko, ktorá je okrem 
iných nehnuteľností evidovaná na LV 713, vedenom Okresným úradom Topoľčany, odb. katastrálnym pre katastrálne 
územie Kovarce, obec Kovarce a okres Topoľčany. 
Stavebnou súčasťou stavby označenej v predchádzajúcej vete tohto bodu, je miestnosť označená ako priestor 
o celkovej výmere 27 m2 /v ďalšom texte len ako „predmet nájmu“/. 
Pôdorys stavby označenej v prvej (1.) vete tohto bodu s vyznačením umiestnenia predmetu nájmu, je pripojený 
k tejto zmluve ako jej Príloha č. 1 a ako taký je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
2.2. Pri odovzdaní predmetu nájmu do užívania nájomcovi, bude spísaný odovzdávajúci a preberací protokol, 
obsahujúci stav predmetu nájmu v čase jeho odovzdania do užívania nájomcovi s opisom a stavom jeho vybavenia a 
zariadenia, ku ktorému môže byť pripojená fotodokumentácia. Preberací protokol podľa tohto bodu bude podpísaný 
oboma zmluvnými stranami a ako Príloha č. 2 k tejto zmluve bude jej neoddeliteľnou súčasťou. 
2.3. Prenajímateľ prenecháva za odplatu predmet nájmu Nájomcovi do užívania za účelom vykonávania jeho 
podnikateľskej činnosti – masérstvo /v ďalšom texte len ako „účel“/. 
2.4. Nájomca svojím podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že sa so stavom predmetu nájmu riadne oboznámil, voči 
tomuto nemá žiadne výhrady a zároveň potvrdzuje, že predmet nájmu je v celom rozsahu spôsobilý na užívanie na 
účel podľa tejto zmluvy a preto nežiada od prenajímateľa žiadne jeho zmeny a úpravy, pričom v tomto stave predmet 
nájmu preberá do svojho užívania. 
2.5. Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce vyjadrilo svoj súhlas a schválilo nájomný vzťah podľa tejto zmluvy svojím 
uznesením vydaným pod č.: 360/XI/2021, výrok pod písmenom B, v bode 1, zo dňa 26.11.2021 a 03.12.2021. 
Označené uznesenie obecného zastupiteľstva je pripojené k tejto zmluve ako jej Príloha č. 3 a ako také je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

Čl. III. 
Doba nájmu a ukončenie nájmu 

3.1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 
- od 01.01.2023 
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- do 31.12.2025 /ďalej len ako “Doba trvania“/. 
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce  schválilo dobu nájmu podľa tejto zmluvy svojím uznesením vydaným pod č.: 
38/XII/2022, výrok pod písmenom C, v bode 1, zo dňa 15.12.2022. 
 
3.2. Na základe dohody zmluvných strán, nájomný vzťah založený touto zmluvou zaniká, okrem zákonných dôvodov 
aj: 

A) uplynutím doby nájmu podľa bodu 3.1. tejto zmluvy, 
B) výpoveďou zo strany prenajímateľa z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom 
nájmu podľa Čl. II. bodu 2.3. tejto zmluvy a/alebo z dôvodu, že nájomca porušil ktorúkoľvek zo svojich 
povinností podľa tejto zmluvy, 
C) kedykoľvek na základe písomnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. 

3.4. Výpovedná lehota podľa bodu 3.2. písmena B) a písmena C) tejto zmluvy je v trvaný jedného (1.) mesiaca a 
začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola písomná výpoveď zo strany prenajímateľa zaslaná 
doporučene na adresu nájomcu alebo odo dňa jej osobného odovzdania do rúk nájomcu. 
Účinky doručenia výpovede sú splnené aj vtedy, ak si nájomca výpoveď ako zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote 
pre jej vyzdvihnutie podľa pravidiel doručovateľa, alebo ak nájomca jej prevzatie od doručovateľa odmietol. 
V prípade ak je dôvodom výpovede zo strany prenajímateľa porušenie akejkoľvek povinnosti zo strany nájomcu, 
ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy najmä, no nie však len nezaplatenie nájomného riadne a včas, užívanie predmetu 
nájmu v rozpore s jeho účelom alebo poškodzovanie predmetu nájmu, výpoveď je účinná ku dňu jej doručenia a 
nájomný vzťah skončí ku dňu jej doručenia výpovede nájomcovi. 
3.5. Na základe dohody zmluvných strán je prenajímateľ oprávnený túto zmluvy ukončiť aj písomnou výpoveďou a to 
aj bez udania dôvodu vo výpovednej lehote v trvaní jedného (1.) mesiaca odo dňa jej doručenia nájomcovi. 

 
Čl. IV. 

Nájomné a jeho splatnosť 
4.1. Odplata za užívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy je určená uznesením Obecného zastupiteľstva obce 
Kovarce vydaným pod č.: 132/VI, písm. B, bod 1 dňa 28.06.2012, podľa ktorého nájomca uplatňuje nájomné za 
prenájom obecného majetku vo výške vo výške 15,- EUR za každý m2 výmery plochy a za každý rok trvania 
nájomného vzťahu, čo v prípade predmetu nájmu podľa tejto zmluvy predstavuje sumu vo výške 405,- EUR 
(slovom: štyristopäť Euro) ročne /v ďalšom texte len ako „nájomné“/. 
Nájomca svojím podpisom na tejto zmluve výslovne prehlasuje, že s nájomným a spôsobom určenia jeho výšky 
výslovne súhlasí. 
Na základe výslovnej dohody zmluvných strán, v prípade zmeny uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kovarce, 
ktorým je určená výška nájmov za nájom obecného majetku, sa mení aj nájomné podľa tejto zmluvy na výšku podľa 
nového uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kovarce, s čím nájomca výslovne súhlasí. Nová výška nájomného 
sa uplatňuje od 01.01. roka, nasledujúceho po roku, v ktorom bolo prijaté nové uznesenie Obecného zastupiteľstva 
obce Kovarce. 
4.2. Na základe dohody zmluvných strán bude nájomca splácať nájomné v pravidelných mesačných splátkach vo 
výške 33,75 EUR (slovom: tridsaťtri Euro a sedemdesiatpäť centov), z ktorých každá je splatná vždy najneskôr do 
15. dňa toho - ktorého mesiaca trvania nájmu, počnúc platnosťou a účinnosťou tejto zmluvy. Splátky nájomného 
uhrádza nájomca na účet prenajímateľa vedený v Prima banka, a.s. – pobočka Topoľčany, IBAN: SK96 5600 0000 
0008 0010 8001. Prvá splátka nájomného je splatná v lehote do päť (5.) dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. Na 
základe výslovnej dohody zmluvných strán skončenie nájmu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu podľa bodu 3.1 
tejto zmluvy a/alebo svojvoľné skončenie užívanie predmetu nájmu zo strany nájomcu, nemá vplyv na povinnosť 
nájomcu zaplatiť nájomné v plnej výške, pričom v takomto prípade je do doby skončenia nájmu nesplatená časť 
nájomného, splatná v celom rozsahu v jednej splátke. 
4.3 Na základe dohody zmluvných strán nie je v nájomnom zahrnutá cena žiadnych služieb a plnení spojených s 
užívaním predmetu nájmu najmä, no nie však len, nie je v nájme zahrnutá cena za odber elektrickej energie, 
dodávky tepla a teplej vody, odber vody, zvod splaškovej vody, náklady súvisiace s upratovaním spoločných 
priestorov v stavbe, v ktorej sa nachádza predmet nájmu, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu (nie 
nebezpečných odpadov), poplatok za pripojenie do siete internet, platby za telekomunikačné služby a za pripojenie 
na odber televízneho vysielania. 
Na základe dohody zmluvných strán náklady súvisiace s dodávkami tepla, odberu elektrickej energie, odberu vody a 
odvodu splaškovej vody, hradí nájomca v pomernej výške podľa rozrátania skutočných nákladov zo strany 
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prenajímateľa podľa faktúr dodávateľov na jednotlivé priestory nachádzajúce sa v stavbe, v ktorej sa predmet nájmu 
nachádza. 
Náklady súvisiace s upratovaním spoločných priestorov a vývozom a likvidáciou komunálneho odpadu, znáša 
nájomca v pomernej výške podľa rozrátania skutočných nákladov zo strany prenajímateľa na jednotlivé prevádzky 
umiestnené v stavbe, v ktorej sa predmet nájmu nachádza. 
Na základe dohody zmluvných strán si dodávky ďalších služieb a plnení súvisiacich s užívaním predmetu nájmu 
zabezpečí nájomca sám vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom prenajímateľ je povinný poskytnúť nájomcovi 
na tento účel nevyhnutnú súčinnosť. 
4.4. Na základe dohody zmluvných strán je nájomca v prípade svojho omeškania s platením nájomného, povinný 
zaplatiť prenajímateľovi popri nájomnom aj poplatok z omeškania z dlžnej sumy v zákonnej výške. 
4.6. Na základe dohody zmluvných strán sa nájomca zaväzuje pre prípad svojho omeškania s plnením akejkoľvek 
peňažnej povinnosti podľa tohto článku, zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za 
každý čo i len začatý deň omeškania. 
 
 
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

5.1. Prenajímateľ má právo na zaplatenie dohodnutého nájomného a nákladov na zabezpečenie dodávok služieb 
a plnení uvedených v druhej (2.) a tretej (3.) vete bodu 4.3 tejto zmluvy. 
5.2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené užívanie 
podľa tejto zmluvy. 
5.3. Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť nájomcovi až do konca nájmu nerušené užívanie predmetu nájmu a zdržať sa 
všetkého, čím by bol nájomca rušený, resp. obmedzovaný pri užívaní predmetu nájmu. 
5.4. Prenajímateľ je povinný okamžite informovať nájomcu o všetkých závažných skutočnostiach súvisiacich s 
predmetom nájmu. 
5.5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vstupu do predmetu nájmu po predchádzajúcej dohode s nájomcom, za 
účelom kontroly dodržiavania podmienok užívania predmetu nájmu podľa tejto zmluvy. 
5.6. Prenajímateľ nie je zodpovedný za škodu na zdraví a škodu spôsobenú stratou alebo odcudzením vecí a 
predmetov, ktoré do predmetu nájmu vniesol nájomca. Prenajímateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody 
spôsobené výpadkom v dodávkach služieb a plnení, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje. 
5.7. Na základe výslovnej dohody zmluvných strán je prenajímateľ oprávnený, v prípade ak sa po skončení nájmu 
budú v predmete nájmu nachádzať veci nájomcu, tieto na náklady a zodpovednosť nájomcu vypratať a uskladniť u 
tretej osoby. 
 
 
 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti nájomcu 

6.1. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné v splátkach podľa tejto zmluvy a uhrádzať náklady súvisiace so 
zabezpečením dodávok služieb a plnení uvedených druhej (2.) a tretej (3.) vete bodu 4.3 tejto zmluvy, riadne a včas. 
6.2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať riadne a so starostlivosťou riadneho hospodára tak, aby nedošlo ku 
škodám a opotrebovaniu nad rámec bežného opotrebenia. Nájomca je povinný udržiavať vnútorné vybavenie 
predmetu nájmu a po skončení nájmu ho odovzdať v takom stave v akom bolo prevzaté. Pri akomkoľvek poškodení 
predmetu nájmu, jeho zariadenia, vybavenia alebo jeho príslušenstva, je nájomca povinný túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a škodu v lehote do troch (3.) dní odstrániť na vlastné náklady, 
uvedením do pôvodného stavu a v prípade poškodenia zariadenia, vybavenia alebo príslušenstva predmetu nájmu, 
výmenou za rovnaký predmet čo do hodnoty a stavu. 
6.3. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť drobné opravy a znášať náklady na bežnú údržbu podľa 
Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 87/1995 a náklady na iné ako drobné opravy a bežnú údržbu až do výšky 200,- 
EUR za každý jednotlivý prípad. 
6.4. Nájomca je povinný okamžite informovať prenajímateľa o všetkých závažných skutočnostiach súvisiacich s 
predmetom nájmu. 
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6.5. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré po začatí užívania vznikli na predmete nájmu z dôvodu porušenia jeho 
povinností podľa tejto zmluvy, jeho nedbanlivosťou alebo úmyselným poškodením alebo poškodením, ktoré spôsobili 
tretie osoby, ktoré sa v predmete nájmu zdržovali so súhlasom nájomcu. 
6.6. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu všetkých opráv na predmete 
nájmu. Škody a poškodenia na predmete nájmu musí nájomca - pokiaľ ich zistí - oznámiť bezodkladne 
prenajímateľovi a umožniť mu vykonanie ich opravy. Nájomca je v plnom rozsahu zodpovedný za škodu, ktorá 
prenajímateľovi vznikne, z dôvodu nesplnenia jeho povinností podľa tohto bodu. 
6.8. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávať stavebné úpravy 
a ani iné zmeny v alebo na predmete nájmu. Realizáciu úprav predmetu nájmu vykonáva nájomca vždy na vlastné 
náklady a na vlastnú zodpovednosť. 
Vo vzťahu k úpravám predmetu nájmu sa zmluvné strany dohodli, že po skončení nájomného vzťahu sa úpravy 
predmetu nájmu, ktoré realizoval nájomca so súhlasom prenajímateľa stávajú vlastníctvom prenajímateľa so 
súhlasom nájomcu ak o to prenajímateľ požiada, pričom sa zmluvné strany dohodli na odkupnej cene týchto úprav 
vo výške 100,- EUR, ktorej zaplatením zmluvné strany považujú za vyporiadané všetky vzájomné záväzky súvisiace 
s realizáciou úprav predmetu nájmu zo strany nájomcu. Inak je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu 
prenajímateľovi po skončení nájmu v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie, vyprataný od 
svojich vecí a vyčistený. 
6.9. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať predmet nájmu 
do užívania tretej osobe a to ani prechodne. 
6.10. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vykonať akúkoľvek údržbu alebo opravy v alebo na predmete 
nájmu a umožniť mu prístup do predmetu nájmu po predchádzajúcom upovedomení. V naliehavých prípadoch musí 
umožniť nájomca prenajímateľovi okamžitý prístup do predmetu nájmu. 
6.11. Nájomca je zodpovedný za poistenie svojho majetku a vybavenia na vlastné náklady. 
6.12. Nájomca sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu a jeho okolie v čistote a poriadku, aby nedošlo k jeho 
poškodzovaniu a znehodnocovaniu. 
6.13. Nájomca je oprávnený na základe predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, umiestniť na mieste určenom 
prenajímateľom a v podobe odsúhlasenej prenajímateľom označenie svojej prevádzky. 
6.14. Nájomca je povinný zabezpečiť vo vlastnom mene plnenie všetkých povinností, ktoré mu z ohľadom na jeho 
prevádzku vyplývajú v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti protipožiarnej ochrany. 
Rovnako je nájomca povinný zabezpečiť plnenie ďalších povinností, ktoré mu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov z ohľadom na jeho prevádzku a s ohľadom na technické a technologické zariadenia, ktoré 
v rámci svojej prevádzky používa, vrátane pravidelných kontrol a revízií. 
V prípade ak je pre potrebu možnosť užívania predmetu nájmu na účel podľa tejto zmluvy potrebné osobitné 
povolenie alebo stanovisko orgánu štátnej správy a/alebo miestnej samosprávy, tieto všetky si je povinný zabezpečiť 
vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady nájomca. Zmenu stavebného účelu predmetu 
nájmu je nájomca oprávnený realizovať podľa tohto bodu len so súhlasom prenajímateľa. 

 
 
 

Čl. VII. 
Osobitné ustanovenia 

7.1. Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú, že po dobu platnosti tejto zmluvy budú prípadné spory vyplývajúce z tejto 
zmluvy, riešiť cestou zmieru a keď tento nebude možné docieliť, rozhodne na základe návrhu ktorejkoľvek z nich 
príslušný súd. 
7.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa primerane riadia 
ustanoveniami zákona, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov, v poradí ako je uvedené. 
 
 

Čl. VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah znenia jednotlivých článkov možno meniť len na základe vzájomnej 
písomnej dohody. Tieto zmeny budú mať písomnú formu a po podpísaní zmluvnými stranami budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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8.2. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom rovnopise. 
8.3. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že táto bola vyhotovená podľa ich vážnej a slobodnej vôle a na 
znak súhlasu ju podpisujú 
 
 

v Kovarciach dňa 28.12.2022 
 
 
 
 
 
 

Prenajímateľ: 
 
 
 

_________________ 
Obec Kovarce 

Ing. Andrej Čopík, starosta obce 

Nájomca: 
 
 
 

_________________ 
Lucia Machová 

 
 
 
 
 
 
 


