
ZMLUVA  

O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/M/2022 
 

 

uzavretá podľa § 720 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 3 zákona č. 116/1990 Zb. 

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

„zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami : 

 

 

Nájomca:               ŠPED – TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným 

So sídlom:              Ku Bratke 5, 934 05 Levice 

Register :                Obchodný register Okresného súdu Nitra 

Číslo zápisu:           oddiel Sro, vložka č. 1532/N 

V zastúpení:           Mgr. Peter Ďurian, konateľ 

IČO:                        31 440 681 

IČ DPH:                 SK 2020401647 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

IBAN:                    SK4011000000002628290620 
                                   

a 

 

Podnájomca:        Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 

So sídlom:              Ul. F. Hečku 25, 934 47 Levice 

Právna forma:        rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja  

                              zriadená na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 18.05.2007     

V zastúpení:          Mgr. Alžbeta Sádovská, riaditeľka 

IČO:                      42115469 

DIČ:                      02022442092 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                    SK03 8180 0000 0070 0031 1353 
 

 

v nasledovnom znení: 
 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

 

1. Predmetom tejto zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa na celom prvom a celom 

druhom nadzemnom podlaží budovy na adrese: Mlynská ul. 3, 934 01 Levice, súpisné 

číslo stavby 1403 v zmysle zápisu na liste vlastníctva č. 4445, vedenom Okresným 

úradom Levice, odborom katastrálnym, pre okres Levice, obec Levice, katastrálne územie 

Levice. Nájomca prehlasuje, že nebytové priestory je oprávnený na základe nájomnej 

zmluvy s vlastníkom v plnom rozsahu užívať a dať podnájmu.      

 

2. Nebytové priestory  označené vyššie v bode 1. tohto článku zmluvy o celkovej výmere 

301 m2 prenecháva nájomca podnájomcovi do dočasného užívania za podmienok ďalej 

dohodnutých v tejto zmluve. Nebytové priestory budú užívané ako  výstavné priestory 

a tvorivé dielne (1. NP) na účel šírenia osvety a kultúry, a tiež ako kancelárie (2. NP).       
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Článok II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Nájomca sa zaväzuje odovzdať priestory podnájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté 

užívanie,  v tomto stave ho udržovať a zabezpečovať riadne plnenie služieb spojených 

s nájmom (dodávka plynu, vody, elektriny). Podnájomca sa zaväzuje priestory prevziať, 

platiť riadne a včas nájomné ako aj cenu služieb spojených s nájom a zabezpečovať na 

vlastné náklady obvyklú bežnú údržbu predmetu nájmu.  

 

2. Podnájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť nájomcovi potrebu vykonania 

opráv, ktoré má zabezpečiť nájomca a umožniť mu prístup k predmetu zmluvy a 

vykonanie týchto opráv, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti 

vznikla. 

 

3. Podnájomca sa zaväzuje predmet zmluvy užívať obvyklým spôsobom, riadne a výlučne 

na dohodnutý účel. Počas trvania nájmu sa ďalej zaväzuje plne rešpektovať všeobecne 

záväzné právne a  ostatné predpisy o ochrane pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a chrániť predmet nájmu pred poškodením alebo zničením.  Podnájomca 

zodpovedá za bezpečný výkon práce v prenajatých priestoroch a za bezpečné pracovné 

prostredie. 

 

4. Podnájomca je povinný odstrániť na vlastné náklady poruchy a poškodenia, ktoré spôsobil 

v nebytovom priestore vlastným zavineným konaním, alebo konaním tretích osôb, ktorým 

umožnil vstup do priestorov.   

 

5. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nájomcu nie je podnájomca oprávnený : 

 

a) prenechať predmet zmluvy alebo jeho časť do ďalšieho podnájmu, prípadne iného 

užívania tretej osobe, 

b) vykonať akékoľvek stavebné úpravy alebo také opravy, ktorými by sa zasahovalo do 

stavebného, technického riešenia, resp. charakteru nebytových priestorov a stavby, 

v ktorej sa tieto priestory nachádzajú,   

c) prevádzať práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

 

Akékoľvek porušenie niektorej z týchto povinností zakladá nájomcovi právo od tejto 

zmluvy odstúpiť a povinnosť podnájomcu nahradiť nájomcovi  všetky škody, ktoré 

porušením týchto ustanovení vznikli.  

 

6. Nájomca si vyhradzuje právo prístupu k predmetu zmluvy za účelom kontroly, či ho 

podnájomca užíva riadnym spôsobom, a to svojimi poverenými zamestnancami, po 

predchádzajúcom oznámení podnájomcovi. 

 

7.  Podnájomca sa zaväzuje, že bude chrániť tajné a dôverné informácie týkajúce sa 

technických, ekonomických, obchodných alebo iných skutočností získaných od nájomcu 

v súvislosti s prevádzkovaním predmetu nájmu. Bez súhlasu nájomcu nemôže poskytnúť tieto 

informácie iným osobám, alebo ich využiť pre seba, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami 

nájomcu. Táto povinnosť trvá aj po skončení nájmu. 
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8. Upratovanie prenajatých priestorov a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri činnosti   

nájomcu si zabezpečuje podnájomca na vlastné náklady. 

 

9. V súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov, dohodli sa zmluvné strany, že za zabezpečenie úloh ochrany pred požiarmi podľa 

ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z., v prenajímaných priestoroch, v plnom rozsahu 

zodpovedá podnájomca. 

 

10. Podnájomca sa zaväzuje zabezpečiť triedenie ním vyprodukovaného odpadu v prenajatých 

priestoroch v členení na sklo, plasty, papier a komunálny odpad. 

 

11. Podnájomca sa zaväzuje, že v prípade vzniku nebezpečného odpadu pri jeho činnosti 

zabezpečí na svoje náklady odvoz a likvidáciu takéhoto odpadu.   

 

12. Podnájomca a jeho zamestnanci sú povinní chrániť životné prostredie a za tým účelom 

najmä šetriť elektrickou energiou, plynom a vodou, chrániť užívaný majetok a sledovať 

životný cyklus svojich produktov.  

 

13. Podnájomca je povinný dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany pred požiarmi v záujme zabránenia 

vzniku škôd na predmete nájmu.  

 

14. Ohlasovňa požiarov, ktorú zriadil nájomca je dostupná u nájomcu, na tel. č. 0918 808 012.  

Podnájomca je povinný oboznámiť s touto skutočnosťou svojich zamestnancov.   

 

15. Zariadenie nebytových priestorov nábytkom si zabezpečuje podnájomca na vlastné 

náklady. Podnájomca si rovnako sám, vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí 

pripojenie na internet a telefónnu linku a znáša všetky náklady s tým spojené.   

 

16. Podnájomca je povinný dať si poistiť vlastný majetok v prenajatých priestoroch na vlastné 

náklady. 

 

Článok IV. 

Nájomné a platobné podmienky 

 

1. Nájomné si dohodli zmluvné strany vo výške 6,80 EUR/m2 bez DPH, čo predstavuje 

sumu 2.046, 80 EUR mesačne bez DPH (slovom: dvetisícštyridsaťšesť eur a osemdesiat 

centov).  K nájomnému bude účtovaná DPH vo výške podľa platných právnych predpisov. 

Výška nájomného vrátane DPH je 2.456,16 EUR.  

 

2. V cene nájomného nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, plynu na vykurovanie, 

vodné ani stočné. Spotreba energií a médií bude podnájomcovi účtovaná samostatne 

v cenách podľa dodávateľských faktúr. Vyúčtovane skutočnej spotreby bude prebiehať do 

30 dní  po doručení vyúčtovacích faktúr od dodávateľov energií nájomcovi. Na základe 

vyúčtovacích faktúr nájomca prefakturuje podnájomcovi skutočnú spotrebu podľa stavov 

na meračoch v predmete nájmu.  

 

3. Nájomca je oprávnený každý rok jednostranne upraviť výšku nájomného o mieru inflácie 

vyhlásenú Štatistickým úradom SR, a to od 1.2. príslušného kalendárneho roka na základe 
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Potvrdenia o miere inflácie zverejňovanej vždy v januári príslušného kalendárneho roka 

za predchádzajúci kalendárny roka na stránke https://slovak.statistics.sk. 

 

4. Faktúry nájomcu sú splatné vždy do 14 dní odo dňa ich vystavenia. Faktúry za nájomné 

budú vystavené v prvý deň príslušného mesiaca, za ktorý sa platí nájomné. Spôsob 

platenia dohodli zmluvné strany bezhotovostným  prevodom na účet nájomcu.   

 

5. V prípade omeškania s platením nájomného je podnájomca povinný nájomcovi zaplatiť 

úroky z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

                                                                  Článok V. 

          Doba nájmu 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov odo dňa prevzatia priestorov.  

 

2. Nájomca za zaväzuje, že do dvoch mesiacov od podpísania tejto zmluvy vykoná 

v predmete nájmu na vlastné náklady drobné stavebné úpravy (montáž a demontáž 

priečok podľa dohody, osadenie dverí, výmena podláh, vybudovanie WC na prízemí, 

renovácia a oprava stierok, vymaľovanie, vyčistenie a upratanie priestorov), ktorými 

uvedie priestory do užívania schopného stavu tak, aby priestory mohli plniť dohodnutý 

účel. Podnájomca je povinný priestory upravené na dohodnutý účel užívania prevziať. 

O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu bude spísaný protokol. Od prevzatia priestorov je 

podnájomca povinný platiť dohodnuté nájomné. Do protokolu sa uvedie počiatočný stav 

meračov energií a médií (plyn, voda, elektrika).   

 

3. Počas platnosti možno zmluvu ukončiť dohodou, alebo výpoveďou z nižšie uvedených 

dôvodov, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a počíta sa od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede.   

 

4. Nájomca je oprávnený ukončiť nájom výpoveďou, ak:  

a) podnájomca užíva priestory v rozpore so zmluvou, alebo 

b) podnájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby,  

        ktorých poskytovanie je spojené s nájmom, alebo 

 

5. Podnájomca je oprávnený ukončiť nájom výpoveďou, ak:  

a) nebytový priestor sa stane bez zavinenia podnájomcu nespôsobilý na dohovorené 

užívanie, alebo  

b) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy 

 

6.  V prípade, ak podnájom bude z dôvodov na strane podnájomcu ukončený skôr ako po 

uplynutí 10 rokov nájmu, podnájomca je povinný zaplatiť nájomcovi časť preukázateľne 

vynaložených nákladov na  stavebné úpravy uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy,  

vypočítanú ako podiel počtu mesiacov nájmu za ktoré nebolo zaplatené nájomné 

a celkových preukázateľne vynaložených nákladov na rekonštrukciu. V prípade, ak 

podnájomca bezdôvodne odmietne prevziať zrekonštruované priestory, je povinný tieto 

náklady zaplatiť v plnej výške. 

 

7. Podnájomca je povinný po ukončení nájmu bezodkladne odovzdať predmet zmluvy 

nájomcovi v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a nájomcom 

odsúhlasené úpravy.  

https://slovak.statistics.sk/
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Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť urobené v písomnej forme a 

podpísané obidvoma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

 

2. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvné strany príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov  a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom 

znení. 

 

3. Podnájomca bol informovaný o právach dotknutej osoby,  podmienkach a účele 

spracúvania jeho osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z  27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

pred vyhotovením a podpísaním tejto podnájomnej zmluvy. 
 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasia s jej zverejnením 

v Centrálnom registri zmlúv. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia. 

 

 

V  Leviciach dňa  18.07.2022 

 

 

 

Nájomca :                                                                                 Podnájomca : 

 

 

 

 

 

.…………………………………                                               ………………..……………….                                   

        Mgr. Peter Ďurian       Mgr. Alžbeta Sádovská 

                konateľ                                                                                    riaditeľka         


