
 

 

                                          Zmluva o nájme nebytových priestorov 

Uzavretá podľa ustanovenia § 3 nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme         

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

                                                              Čl. I 

Vlastník :             Obec Vikartovce 

                              Hlavná 159/98 

                              059 19 Vikartovce 

                              IČO : 00326691 

 

Zastúpený :        Ing. Vladimír Šavel – starosta obce 

 

 

Prenajímateľ : Základná škola s materskou školou Vikartovce 

                           Školská 42/22 

                           IČO : 37876457 

 

Zastúpená :     RNDr. Darinou Koščákovou 

 

Nájomca :       Súkromná základná umelecká škola Fantázia 

                         SNP 145/9, 059 21 Svit 

 

Zastúpená :    Vierou Piekielnickou – riaditeľka 

 

Ďalej len „nájomca „ 

 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o nájme nebytových priestorov 

 

                                                                Čl. II. 

                                                    Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa ponechať nájomcovi do užívania 

nebytový priestor špecifikovaný v bode I.3. tejto zmluvy a záväzok nájomcu uhrádzať 

prenajímateľovi nájomné podľa bodu III. tejto zmluvy, to všetko za podmienok 

stanovených v tejto zmluve. 

2. Výlučným vlastníkom prenajímanej nehnuteľnosti budovy školy vo Vikartovciach 

súpisné číslo 42/20, nachádzajúce sa na pozemku KNC č. 66 v k. u. Vikartovce, 

v zmysle geometrického plánu pre obec Vikartovce na Katastrálnom úrade v Porade, 

Správa katastra pre Poprade je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v znení 

neskorších predpisov Obce Vikartovce. 

3. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nehnuteľnosti uvedenej v bode I.2 

tejto zmluvy (ďalej len nebytových priestorov). 



 

 

4. Prenechaným nebytovým priestorom (bod 3 tohto článku) sú triedy a ďalšie priestory 

školy a jej príslušenstva potrebné na zabezpečenie činnosti podľa článku 3 tejto 

zmluvy. 

 

 

 

                                                      Čl. III 

                                                 Účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor na výkon činnosti 

nájmu, ktorou je vyučovanie základnej umeleckej školy v poobedňajších hodinách 

a stým súvisiace administratívne činnosti. 

 

 

                                                         Čl. IV. 

                Nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru 

                                

1. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi nájomné vo výške 1 000,00 eur 

ročne ( slovom jedentisíc eur) a to k poslednému dňu mesiaca november v danom 

roku. 

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi nájomné na účet vedený vo VÚB 

banke č. účtu IBAN SK29 0200 0000 0000 2622 0562, ktorého vlastníkom je Obec 

Vikartovce. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný uhradiť prevádzkové náklady 

podľa dohody s riaditeľkou ZŠ s MŠ  do 30.6.v danom roku. 

4. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prevádzkové náklady na účet vedený vo VÚB banke, 

č. účtu IBAN SK21 0200 0000 0016 3449 5353, ktorého vlastníkom je ZŠ s MŠ 

Vikartovce.  

 

 

                                                           Čl. V 

                                 Doba nájmu, prolongácia, zánik nájmu 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Nájom nebytových priestorov podľa tejto zmluvy sa skončí : 

a) dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu, a to ku dňu 

uvedenému v tejto dohode, 

b) výpoveďou, a to tak zo strany prenajímateľa, ako aj nájomcu. Výpoveď 

tejto zmluvy musí byť uskutočnená v písomnej forme a musí byť doručená 

druhej  zmluvnej strane. 

3. Nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať len z dôvodov uvedených 

v ustanovení § 9 odst. 3 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov( 



 

 

zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov), a to za podmienok 

stanovených v tejto zmluve. 

4. Prenajímateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať len z dôvodov uvedených 

v ustanovení § 9 odst. 2 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov( 

zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov), a to za podmienok 

stanovených v tejto zmluve. 

5. V prípade výpovede tejto zmluvy zo strany nájomcu sa nájom nebytových 

priestorov skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je tri mesiace a začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď nájomcu doručená prenajímateľovi. 

6. V prípade výpovede tejto zmluvy zo strany prenajímateľa sa nájom nebytových 

priestorov skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je jeden mesiac a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

prenajímateľa doručená nájomcovi. 

 

 

                                                      Čl. VI. 

                            Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave 

spôsobilom na užívanie v súlade s účelom nájmu podľa bodu II. 1 tejto 

zmluvy. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že nebytový priestor od 

prenajímateľa prevzal v stave spôsobilom na užívanie s prihliadnutím na 

účel nájmu podľa tejto zmluvy. 

2. Nájomca je oprávnený a povinný užívať nebytový priestor len v rozsahu 

a na účely, ktoré sú stanovené v tejto zmluve. 

3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým 

udržiavaním nebytového priestoru ako aj úpravy potrebné pre činnosť 

urobí na vlastné náklady. 

4. Nájomca nie je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do 

podnájmu tretej osobe s podobnou činnosťou. 

5. Nájomca je povinný informovať prenajímateľa o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na platnosť a účinnosť tejto zmluvy, a to 

výlučne  v písomnej forme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní po 

tom, čo sa o týchto skutočnostiach dozvedel. 

6. V prípade zániku nájmu je nájomca povinný odovzdať nebytový priestor  

prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebovanie. O odovzdaní a prevzatí nebytového priestoru sa spíše 

zápisnica, ktorú podpíšu obidve zmluvné strany. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      Čl. VII. 

                                       Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom jej podpísania 

obidvoma zmluvnými stranami. 

  

2. Túto zmluvu je možné meniť na základe dohody obidvoch zmluvných strán, 

a to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je 

určený pre vlastníka, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej 

vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýchodných 

podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 

zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. 

 

 

 

Vo Vikartovciach 25.03.2022 

 

Za vlastníka :                                                                    Za nájomcu : 

 

 

 

 

 

Za prenajímateľa :  

           


