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ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNEJ VECI  č. 21/2021 

uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Prenajímateľ:   Záhradnícke a rekreačné služby  

so sídlom:               Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 

IČO:    00 183 075 

DIČ:    2020459221 

IČ DPH:   SK2020459221 

forma:                                        príspevková organizácia zriadená Mestom Banská Bystrica dňa 

                                                    01.12.1964 

v mene spoločnosti koná: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ 

tel. č.:                                   048 28 51 802    

e-mail:    riaditel@zaaresbb.sk     

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca:   Nera S, s r.o.  

so sídlom:               Podkonice 337, 976 13 Slovenská Ľupča 

IČO:                36645044 

DIČ:                            2022117372 

IČ DPH:   SK2022117372 

forma:                                        Spol. s r.o. zapísaná v ORSR dňa 20.01.2006 

v mene spoločnosti koná:          Ing. Ivančica Rajšič, konateľ 

tel. č.:                                          +421907838936    

e-mail:    nera@nera.sk 

(ďalej len „nájomca“) 

za nasledovných podmienok: 

 

I. 

Predmet nájmu 

 

1) Priestor na umiestnenie predajného automatu na sviečky (tzv. sviečkomatov),  

(ďalej len ako „predmet nájmu). 

2) Priestor bude vyčlenený v priestoroch cintorínov, kde prenajímateľ vykonáva správu cintorínov 

3) Veľkosť priestoru a umiestnenie bude odpovedať typu sviečkomatu (nástenný, voľne stojaci) tak 

aby umožňoval pohodlný prístup obsluhe a údržbe zariadenia, ako aj nákup sviečok.  

4) Nájomca je povinný užívať predmet nájmu na dohodnutý účel, podľa pokynov prenajímateľa  a  

v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a za predmet nájmu platiť dohodnuté 

nájomné.  

 

II. 

Nájomné 

 

1) Nájomca sa  zaväzuje platiť prenajímateľovi  za 1 ks sviečkomat vo vecí podľa tejto zmluvy 

nájomné, ktorého výška sa dohodou zmluvných strán určuje nasledovne:  

a) za prvý rok nájmu, t. j. za obdobie od 01.10.2021 do 30.09.2022 sa nájomca zaväzuje hradiť 

nájom vo výške 35,- € mesačne/1 ks sviečkomat bez DPH (suma slovom tridsaťpäť eur); 

b) za každý ďalší rok nájmu. t. j. od 01.10.2022 sa nájomca zaväzuje hradiť nájom  

vo výške 70,- € mesačne/ 1 ks sviečkomatu bez DPH (suma slovom sedemdesiat eur).  

2) Nájomné bude nájomca platiť polročne prenajímateľovi na základe faktúry, ktorú prenajímateľ 

vystaví a zašle nájomcovi vždy do 30 dní po uplynutí príslušného polročného fakturačného 

obdobia. Doba začatia plynutia fakturačného obdobia začne plynúť 1. dňom v príslušnom 
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kalendárnom mesiaci, v ktorom bol sviečkomat nainštalovaný. V prípade umiestnenia väčšieho 

množstva sviečkomatov na cintorínoch v správe prenajímeteľa, toto fakturačné obdobie môže byť 

z dôvodu administratívneho zjednodušenia zjednotené. 

3) Splatnosť faktúr bola dohodnutá na 14 dní odo dňa ich vystavenia. 

4) Prenajímateľ umožní napojiť sa na zdroj elektrickej energie nájomcovi v priestoroch 

prenajímateľa a túto odobratú elektrickú energiu mu bude vyúčtovávať v súlade s dohodnutým 

fakturačným obdobím fakturácie za sviečkomaty.  

5) Zmluvné strany sa dohodli, že príjem získaný z predaja sviečok z predmetu nájmu bude príjmom 

nájomcu. 

6) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť náplň predmetu nájmu, a to vždy podľa 

potreby. S dôrazom na minimalizovanie výpadkov služby predaja.  

 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1) Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v lehote do 5 dní odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy. 

2) Nájomca sa zaväzuje vykonať nainštalovanie predmetu nájmu na dohodnutom mieste  

u nájomcu najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

3) Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek u nájomcu vykonať kontrolu predmetu nájmu,  

za účelom zistenia dodržiavania zmluvných podmienok upravených touto zmluvou a dodržiavania 

inštrukcií na strane nájomcu. Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi pri výkone kontroly 

potrebnú súčinnosť. 

4) Nájomca je povinný zabezpečiť miesto na inštaláciu predmetu nájmu podľa pokynov 

prenajímateľa. 

5) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe. 

6) Nájomca je povinný zabezpečiť čistenie a bežnú údržbu predmetu nájmu podľa pokynov 

prenajímateľa. 

7) Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu len na účel dojednaný v tejto zmluve. 

8) Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výhradne v súvislosti s predajom sortimentu 

určeným prenajímateľom.(sviečky a cintorínsky sortiment pokiaľ to automat umožňuje) 

9) Nájomca a prenajímateľ sa budú bezodkladne informovať o predmete nájmu a umiestnených 

sviečkomatoch v prípade poškodenie, straty, odcudzenia a zničenie sviečkomatov. 

10) Nájomca je povinný vynaložiť maximálne úsilie aby udržiaval inštalované sviečkomaty 

v prevádzkyschopnom stave a aby časovo minimalizoval ich nefunkčnosť v prípade poruchy, 

poškodenia, odcudzenia. 

 

 

 

IV.  

Doba trvania nájmu a skončenie nájmu  

 

1) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2) Zmluvu možno ukončiť výpoveďou, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy.  

3) Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu 

jednostranným právnym úkonom - výpoveďou. Zmluva sa končí uplynutím výpovednej lehoty,  

ktorá je 3 kalendárny mesiac a začína plynúť l. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho  

po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4) V prípade podstatného porušenia zmluvy jednou zmluvnou stranou, je druhá zmluvná strana 

oprávnená od zmluvy odstúpiť. Pod podstatným porušením zmluvy zo strany nájomcu možno 

rozumieť porušenie čl. III bodov 6, 8 a 10 alebo pokiaľ je v omeškaní s platbou nájomného o viac 

ako 30 dní. Nájomca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak prenajímateľ predmet nájmu 

odovzdal v stave nespôsobilom na obvyklé užívanie a tiež pri zmene vlastníka predmetu nájmu. 

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý 
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zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpením sa nájomný vzťah zrušuje od momentu 

doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

5) V prípade skončenia nájomného pomeru je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave v akom 

ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 

 

V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom v tejto zmluve neuvedené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.  

2) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po jednom pre každú 

zmluvnú stranu. 

3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka a § 

5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na 

webovom sídle prenajímateľa. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 
4) Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, bez omylu, s obsahom 

zmluvy sa dôkladne oboznámili a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 22.09.2021 

 

 

 

Nájomca      Prenajímateľ 

 

 

 

 

 

 

..................................................................  .......................................................... 

               Ing. Ivančica Rajšič       PhDr. Ivan Šabo 

                        konateľ                riaditeľ 

            Záhradnícke a rekreačné služby 


