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Z M L U V A    O    N Á J M E   N E B Y T O V Ý C H    P R I E S T O R O V    
 

uzatvorená podľa „Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov“ 

v znení neskorších predpisov 

 
Článok č. 1 

Zmluvné strany 
 

Prenajímateľ:     KRASPLAST AMG, s.r.o. 

                             Mládežnícka 285, 013 03  Krasňany 

                             IČO: 36 421 642, IČ DPH: SK 2021855891 

                             zapísaná na OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 15314 / L                              

                             IBAN: SK54 1100 0000 0026 2247 5624  /  SWIFT: TATRSKBX 
                                                        

zastúpený:           Ing. Michal Fraňo - konateľ spoločnosti  (ďalej len prenajímateľ) 

 

                             a 

 

Nájomca:            OBEC KRASŇANY 

    Spoločný stavebný úrad 

                             Krasňany 285, 013 03  Varín 

                             IČO: 00321401, DIČ: 2020677538 

                             IBAN: SK30 5600 0000 0002 1089 8015   /   SWIFT:  KOMASK2X 
                              

zastúpený:          Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce  (ďalej len nájomca) 

 
Článok č. 2 

Predmet zmluvy 
 

1. Zmluva upravuje zmluvné užívacie vzťahy medzi prenajímateľom a  nájomcom v súvislosti s  

nájmom nebytových priestorov vo vlastníctve prenajímateľa. 
 

2. Prenajímateľ prenecháva od 01.01.2021 do dočasného užívania nájomcovi nebytové priestory vo 

svojom výlučnom vlastníctve, uvedené na LV č. 778 pre k.ú. Krasňany, v nasledovnej špecifikácii:  
 

Časť nehnuteľnosti – „Prevádzkovo-administratívna budova“ č.s. 285 na parc. č. KN C 493/7,  

v nasledovnej špecifikácii: 
 

- administratívne priestory (1. nadzemné podlažie) v celkovej výmere  57,93 m2    
 

3. Uvedené priestory boli kompletne zrekonštruované pre potreby výkonu činnosti nájomcu. Sú 

vybavené ústredným plynovým kúrením, pripojené do elektrickej siete, k dispozícii je internetová 

sieť a elektronický vrátnik pre klientov. Vonkajšie priestory v rámci prevádzkového areálu sú 

monitorované non-stop kamerovým systémom napojeným na centrálny pult ochrany.  

 
Článok č. 3 

Účel, podmienky nájmu a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Nehnuteľnosti uvedené v čl. 2 tejto zmluvy poskytuje prenajímateľ nájomcovi za účelom 

vykonávania jeho činnosti (prevádzkovanie spoločného stavebného úradu). Nájomca je oprávnený 

užívať uvedené priestory riadnym a obvyklým spôsobom, primerane ich povahe a účelu, na ktorý 

mu boli poskytnuté. 
 

2. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do užívania tretej strane bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 
 

3. Nájomca sa zaväzuje udržiavať predmet zmluvy v riadnom technickom stave a realizovať drobné 

opravy a údržbu spojené s jeho obvyklým používaním vo vlastnom mene a na vlastné náklady.  
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4. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv nad rámec 

drobných opráv, údržby a obvyklého používania a umožniť mu vykonanie týchto opráv, inak 

zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne. Stavebné úpravy v prenajatých 

priestoroch môže nájomca realizovať vo vlastnom mene a na vlastné náklady až po udelení 

písomného súhlasu od prenajímateľa.  
 

5. Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na predmete nájmu počas trvania tejto zmluvy 

jeho zavinením a zaväzuje sa tieto bez zbytočného odkladu odstrániť. V opačnom prípade je 

prenajímateľ oprávnený odstrániť tieto škody na náklady nájomcu. 
 

6. Základné poistenie celej nehnuteľnosti zabezpečuje prenajímateľ vo vlastnom mene a na vlastné 

náklady. Pre nájomcu je odporúčané poistenie všeobecnej zodpovednosti pri výkone svojej 

činnosti. 
 

7. Nájomca je povinný v prenajatých priestoroch dodržiavať zákonné predpisy a normy PO / BP a 

zákona o odpadoch. V prípade finančného postihu za nedodržanie povinností nájomcu podľa tohto 

bodu viažucich sa k predmetu nájmu zo strany kompetentných kontrolných orgánov bude nájomca 

tento postih znášať v plnom rozsahu. 
 

8. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi na požiadanie vstup do prenajatých priestorov za 

účelom vykonania kontroly protipožiarnej prevencie, bezpečnosti práce, technického stavu 

a spôsobu používania predmetu nájmu. V opačnom prípade nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za 

škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 
 

9. Prenajímateľ sa zaväzuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy odovzdať nájomcovi uvedené 

nebytové priestory do dočasného užívania vrátane kľúčov od vstupných dverí a ostatných 

uzamykateľných priestorov. Nájomca sa oboznámil so stavom predmetu nájmu, v takomto stave ho 

preberá do dočasného užívania. 

 
Článok č. 4 

Určenie ceny nájomného, spôsob úhrady, splatnosť a osobitné ustanovenie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli  na cene nájomného nasledovne: 
 

Prenájom administratívnych priestorov podľa Čl. 2 tejto zmluvy  5 000,00 € / rok 2021, 

5 000,00 €  /  rok  2022 
 

(uvedená suma za prenájom je v rámci zákona o DPH oslobodená od dane) 
 

V cene je zahrnuté základné poistenie a daň z nehnuteľností, služby elektronického vrátnika 

s kamerovým systémom celého areálu, spotreba energií (el. energia, plyn, voda), neobmedzený 

prístup na internet a používanie určených sociálnych zariadení.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za prenájom podľa bodu č. 1 sa bude na konci každého 

kalendárneho roka prehodnocovať a po vzájomnej dohode sa k 1. 1. nasledujúceho roka upraví 

formou písomného dodatku k tejto zmluve. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, prenajímateľ má 

v každom nasledujúcom roku trvania prenájmu nárok na úpravu ceny (navýšenie) o priemernú mieru 

inflácie v SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ vystaví cca. v polovici predmetného kalendárneho roka 

(od 1. 5. do 31. 7.) daňový doklad - faktúru so splatnosťou 60 dní odo dňa vystavenia. Prvá faktúra 

bude po dohode obidvoch zmluvných strán vystavená k 31. 3. 2021 za rok 2021. 

 
Článok č. 5 

Dôvernosť informácií a súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

1. Všetky informácie poskytnuté vzájomne medzi oboma zmluvnými stranami  budú dôverné. 

Poskytovateľ i objednávateľ bude zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s obchodným 

tajomstvom a tieto informácie nebude poskytovať žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu 

druhej strany.  Pri  porušení tohto ustanovenia má oprávnená strana právo požadovať od strany, ktorá 
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toto ustanovenie porušila (povinná strana) náhradu škody podľa všeobecne platných ustanovení 

o náhrade škody a má právo od tejto zmluvy odstúpiť. 
 

2. Zmluvné strany svojím podpisom vyjadrujú súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 

ustanovení Zákona č. 18/2018 Z.z., a súčasne potvrdzujú, že boli poučené o svojich právach 

a povinnostiach pri spracovaní osobných údajov a identifikačné údaje, ktoré poskytli, sa zhodujú so 

skutočnosťou a (sú úplné, pravdivé a presné). Takéto údaje budú použité výhradne na účely 

predmetnej dohody. 

 
Článok č. 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 
 

2. Zmluvu pred uplynutím dojednaného času možno ukončiť: 
 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 
 

b) výpoveďou zo strany prenajímateľa v zmysle ustanovení § 9, bod 2 Zákona č. 116/1990 Zb. 
 

c) výpoveďou zo strany nájomcu v zmysle ustanovení § 9, bod 3 Zákona č. 116/1990 Zb. 
 

Výpovedná lehota je 3 mesiace, počíta sa od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane.  
 

3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 

oboma zmluvnými stranami. 
 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 

5.  Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak porozumenia a súhlasu  ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V Krasňanoch, dňa 15. 03. 2021 

 

 

Za prenajímateľa:                                                                    Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                      --------------------------------------------- 

 K R A S P L A S T   A M G,  s. r. o.                                                       Obec  Krasňany    


