
   Zmluva č. 70/2019 o nájme nebytových priestorov  
uzatvorená podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme  a podnájme  nebytových priestorov   
                                                          v znení neskorších predpisov 
 

Prenajímateľ 

Obchodné  meno:  Záhradnícke a rekreačné služby  
Zastúpené:   PhDr. Ivan Šabo – riaditeľ  organizácie  
Sídlo:   Švermova 45, Banská Bystrica   
IČO:   00183075 
IČDPH:   SK 2020459221  
Číslo účtu   IBAN: SK 10 7500 0000 0040 2570 8222 
 
( ďalej ako „Prenajímateľ“) 
 
 
Nájomca 
Obchodné  meno:  LK Silencia s.r.o.  
Zastúpené:   Ivan Fontáni – konateľ  spoločnosti  
Sídlo:   Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica   
IČO:   46859306 
IČDPH:   SK2023614274    
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici , Oddiel: Sro, Vložka č.: 27406/S 
 
( ďalej ako „Nájomca“) 
 
( spoločne ďalej len zmluvné strany)  
 
 
 
     Článok I.  
    Predmet a účel nájmu  
 

1. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti- stavby  Dom rozlúčky nachádzajúcej  sa v Banskej 
Bystrici, kat. úz. Kremnička , súpisné číslo  4523, postavenej na parc. č. KN-C 938/3, Kremnička  
60B, zapísanej na LV č. 159 vedenom Správou katastra  Banská Bystrica. 

2. Prenajímateľ za nižšie uvedených podmienok prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti . 
nebytový priestor 3 miestnosti nachádzajúce sa v stavbe Domu rozlúčky , súpisné číslo 4523, 
na účely prevádzkovania skladu rakiev a na prevádzkovanie mobilných chladiacich zariadení na 
ľudské pozostatky a ľudské ostatky ako aj na predčasne odňaté alebo potratené ľudské plody. 

3. Celková výmera prenajatých priestorov  je 66,40 m².  
Jedná sa o miestnosti :  
Miestnosť č. 1  o výmere   5,60 x 4,40 m t.j. 24,64 m² 
Miestnosť  č. 2 o výmere  3,60 x 5,80 m t.j. 20,88 m² 
Miestnosť  č. 3 o výmere  3,60 x 5,80 m t.j. 20,88 m² 
 

 

 



Článok II.  
                                                                   Doba nájmu  
 

1. Nájom je dohodnutý na dobu neurčitú od 01.01.2020 s prístupom do predmetu nájmu 24 hod 
denne / 7 dní v týždni.  

 
 

Článok III.  
                                         Úhrada za nájom a služby spojené s nájmom  
 

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán v sume 25,-  EUR/1 m² 
prenajímanej plochy / rok t.j. celkovo v sume 1660 ,- EUR/rok t.j. mesačne 138,30 € 

2. Prenajímateľ  zabezpečí  nasledovné služby: osvetlenie, elektrickú energiu, vodné a stočné, 
dodávka tepla, ktoré nie sú súčasťou nájmu. Mesačné náklady za uvedené služby bude 
nájomca uhrádzať paušálne  vo výške 70,- EUR/ mesačne. 

3. Výška mesačného nájomného  spolu so službami bude 208,30 €. 
4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájomné a platby za služby spojené s nájmom    

bezhotovostným prevodom na číslo účtu vedeného v ČSOB a.s.4025708222/7500 so 
splatnosťou 7 dní od vystavenia daňového dokladu . Platby  podľa tejto zmluvy sa považujú za 
uhradené dňom ich pripísania na účet  prenajímateľa.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou  podľa tejto zmluvy  
do omeškania , zaväzuje sa  zaplatiť  zmluvnú pokutu  vo výške 0,05 % zo splatnej dlžnej sumy 
za každý deň omeškania.  

 
Článok IV 

   Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy    
 

1. Pred uplynutím dojednanej doby  sa nájom môže  skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, 
písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.  

2. Výpoveďou môžu  zmluvné strany  ukončiť nájom podľa § 9 zákona č. 116/1990Zb. v znení 
neskorších  predpisov, pričom sa dohodli , že výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od 
prvého dňa  mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade 
vrátenia  písomnej zásielky zo strany doručovateľa  odosielateľovi z akýchkoľvek dôvodov 
nemožnosti doručenia,  považuje sa zásielka za doručenú v deň jej vrátenia.  

3. Zmluvné strany sa dohodli , že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy  bez 
predchádzajúceho  písomného  upozornenia  a bez akýchkoľvek ďalších  záväzkov voči 
nájomcovi ak :  
a) potrebuje predmet nájmu pre svoje potreby,  
b) užíva predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel, alebo   
c) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní. 
V týchto prípadoch sa zmluva ruší dňom, keď takýto prejav vôle prenajímateľa bude doručený 
nájomcovi.  

4. V prípade skončenia  nájmu je nájomca povinný vrátiť  nebytový priestor najneskôr v deň 
nasledujúci po dni  skončenia nájmu prenajímateľovi v stave v akom  mu bol odovzdaný, 
s prihliadnutím  na vykonané opravy, rekonštrukciu  objektu počas trvania  doby nájmu na jeho 
obvyklé opotrebovanie. O odovzdaní  nebytových priestorov sa spíše  zápisnica, ktorej jedno 
vyhotovenie dostane  nájomca ako potvrdenie  o prevzatí  nebytových priestorov 
prenajímateľom. 

 
 
 



 
     Článok V 
   Práva a povinnosti zmluvných strán  
 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje :  
-  odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom  na riadne  užívanie  a v tomto    
    stave  ho na svoje náklady udržiavať, 
-  umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou  
   a zabezpečiť mu nerušený výkon práv spojených s nájmom.  

2. Prenajímateľ je oprávnený  požadovať  prístup do prenajatých priestorov  a vykonať kontrolu, 
či  nájomca  užíva predmet  nájmu v súlade s účelom a spôsobom  dohodnutým  v tejto  
zmluve.  

3. Zmluvné strany sa dohodli , že  prenajímateľ  je oprávnený domáhať sa náhrady  škody, ktorá 
presiahne  zmluvnú pokutu. 

4. Prenajímateľ  nezodpovedá za údržbu príjazdových komunikácii do objektu v zimnom období.  
5. Nájomca sa zaväzuje :  

a/  užívať predmet nájmu  len na účel dohodnutý touto zmluvou  
b/  je povinný  uhrádzať na vlastné náklady  a bez písomného súhlasu drobné opravy, všetky 
náklady spojené s obvyklým udržiavaním  nebytových priestorov, ako aj náklady vzniknuté   
neprimeraným užívaním priestorov nájomcom  alebo osobami, ktoré sa s jeho súhlasom  
zdržiavajú v nebytových priestoroch. Drobnou opravou a bežnou údržbou predmetu nájmu  
pre účely tejto zmluvy sa rozumie oprava alebo údržba, ktorej náklady neprevýšia sumu       
300,- € 
c/ bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi  potrebu opráv a prác veľkého rozsahu  
a iných nevyhnutných opráv prevyšujúcich sumu 300,- €  a umožniť ich vykonanie a ak ich  
vykonaniu si vyžiadať písomné povolenie od prenajímateľa okrem havarijných stavov, inak  
zodpovedá za škodu tým spôsobenú  a nemá nároky, ktoré by inak prislúchali pre možnosť   
alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci. Nájomca  je oprávnený opravy alebo  
údržbu predmetu nájmu  realizovať prostredníctvom tretej osoby  na vlastné náklady, 
d/ v prípade porušenia povinnosti  nájomcu uvedenej v článku V. , bod 5, písm. c/  tejto zmluvy, 
je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 50,00 % 
mesačného nájomného uvedeného v článku III. Tejto zmluvy, 
e/ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv veľkého rozsahu 
a iných nevyhnutných  opráv spôsobených opotrebovanosťou budovy ( napr. zatekanie strechy 
...) , ktorá má vykonať prenajímateľ na vlastné náklady , inak nájomca  zodpovedá  za škodu, 
ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla,  

               f/  znášať  obmedzenie  v užívaní predmetu nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv 
  g/ zodpovedať v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatého priestoru a zaväzuje sa  
               pred začatím prevádzky  vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru,  
               resp.  inej havárie 
 h/  plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane  zdravia a bezpečnosti pri práci,  
                  ochrane majetku, hygienických a protipožiarnych predpisov, 
 i/  nevykonávať  stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny na predmete nájmu bez  
                 predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa , neprenechať  predmet nájmu  do užívania  tretím 
     osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa , 
 j/  udržiavať čistou v prenajatých a v priľahlých priestoroch /čistenie prístupového chodníka/  
 
  
 
 
 
                   



  



Článok VI 
     Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana  obdrží po 

jednom vyhotovení.  
3. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody  zmluvných 

strán formou písomných dodatkov  podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
4. Zmluvné strany  vyhlasujú, že  si túto  zmluvu  prečítali, jej obsahu porozumeli , táto bola 

spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodnej 
a vážne prejavenej vôle, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných 
podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.  

 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 10.12.2019               V Banskej Bystrici dňa 10.12.2019
   
 
 
 
 
.................................................    ............................................... 
Prenajímateľ      Nájomca 

 


