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Zmluva o nájme nebytových priestorov 

 

uzatvorená v zmysle zákona č. 116/19 90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v 

znení neskorších zmien a doplnkov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: 

 

1. Prešov REAL, s.r.o.  

Sídlo: Slovenská 40, 080 01 Prešov 

Obchodný register: OS v Prešove 

Oddiel: Sro  Vložka: 2847/P 

IČO:31722814 

DIČ:2020521393 

IČ DPH:SK2020521393 

Zastúpený: Ing. Peter Miklovič, konateľ 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

 

ďalej len “Prenajímateľ” 

 

a 

 

2. “SP” občianske združenie 

Sídlo: Mirka Nešpora 602/7, Sliač, 962 31 

Zapísaný: v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-

900/90-37782 

IČO: 42195233 

DIČ: 2023501634 

Zastúpený: Július Slovák, predseda občianskeho združenia 

Bankové spojenie: 

IBAN:  

 

ďalej len “Nájomca” 

 

Článok 1 

 Úvodné ustanovenia  

 

Prenajímateľ je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

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

vlastníkom prenajímanej nehnuteľnosti a je oprávnený uzavrieť túto nájomnú zmluvu za 

podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.  

 

Článok 2  

Predmet zmluvy 

 

1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte Zimného 

štadióna, na ulici Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov. 
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2. Predmetom nájmu je: hracia plocha, hľadisko, šatňa č.5, šatňa č.10, šatňa č. 12, press 

centrum,  vestibul, VIP priestor, reštaurácia pre potreby stravovania organizačného personálu, 

parkovisko pre potreby techniky.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet nájmu podľa tejto zmluvy preberú a odovzdajú 

protokolárne, ktorý potvrdia svojimi podpismi.  

 

Článok 3  

Účel nájmu 

 

 Nájomca sa zaväzuje využívať prenajaté nebytové priestory na usporiadanie podujatia 

„Godzone tour 2021 “, ktoré sa bude konať s účasťou verejnosti dňa 15.11.2021 od 19:30 do 

21:30 so vstupom verejnosti o 19:00.  

 

Článok 4 

Doba nájmu a skončenie nájmu 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to: od 15. novembra 2021 od 04:00 hod. do 

16.novembra 2021 do 02:00 hod. 

2. Nájomná zmluvy môže skončiť: 

a) Uplynutím doby, na ktorú sa nájomná zmluva uzavrela, 
b) Písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) Odstúpením od zmluvy. 

3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nedôjde k naplneniu 

účelu nájmu v zmysle ustanovenia článku 3. 

 

Článok 5 

Úhrada nájmu, energií a služieb spojených s nájmom 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu v zmysle čl. 2 ods. 2 tejto 

zmluvy vo výške 1 920 € bez DPH (slovom: tisíc deväťstodvadsať eur) za prenájom 

nebytových priestorov na základe vystavenej faktúry prenajímateľom do 14 dní od ukončenia 

podujatia v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre na účet prenajímateľa. 

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi náklady súvisiace so spotrebou elektrickej 

energie, vodného a stočného v predmete nájmu v paušálnej čiastke 500 € bez DPH (slovom 

päťsto eur) na základe vystavenej faktúry prenajímateľom do 14 dní od ukončenia podujatia 

v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre na účet prenajímateľa.  

3. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi mzdové náklady na dvoch zamestnancov 

v počte 36 hodín, ktorí budú vykonávať prácu v čase trvania tejto nájomnej zmluvy 

v predpokladanej výške 612,65 € na základe vystavenej faktúry prenajímateľom do 14 dní od 

ukončenia podujatia v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre na účet prenajímateľa. Mzdové 

náklady na zamestnanca sa môžu meniť podľa počtu odpracovaných hodín, čo zmluvné 

strany berú na vedomie. 

 

Článok 7 

Úrok z omeškania 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu splatnosti nájomného je nájomca 

povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa § 517 ods. 2 
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Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 8 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Práva a povinnosti Prenajímateľa:  

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nebytové priestory nájomcovi v stave spôsobilom na 

obvyklé užívanie.  

2.Prenajímateľ zabezpečí nerušený výkon nájmu počas celej doby trvania nájomného vzťahu.   

3.Prenajímateľ je povinný zabezpečiť bezporuchový chod všetkých technických a 

technologických zariadení súvisiacich s akciou.  

4. Prenajímateľ je oprávnený požadovať  prístup k predmetu nájmu účelom kontroly 

dodržiavania spôsobu a účelu dohodnutého v tejto zmluve. 

 

Práva a povinnosti nájomcu:  

1. Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom s funkčným zariadením a svojim 

podpisom prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto stavom súhlasí. 

2. Nájomca je povinný udržiavať nebytové priestory v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 

3. Nájomca je povinný umožniť povereným pracovníkom prenajímateľa na požiadanie vstup 

do prenajatých priestorov za účelom kontroly užívania. 

4. Nájomca na seba preberá všetky povinnosti počas konania podujatia, vyplývajúce zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, nájomca je povinný dodržiavať platné právne 

predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany a požiarnej ochrany 

a ochrany majetku a plnenie všetkých povinností z nich vyplývajúcich zabezpečiť na vlastné 

náklady.  

5. Nájomca je povinný zabezpečovať v prenajatých priestoroch počas konania podujatia na 

svoje náklady všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na 

úseku požiarnej ochrany, najmä zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vyhlášky o 

požiarnej prevencii vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

6. Zabezpečiť počas trvania akcie:  

- poriadkovú službu s platnou licenciou strážnej služby  

- požiarnu službu 

- zdravotnícku službu.  

7. V plnom rozsahu dodržiavať prevádzkový poriadok v objekte V prípade nedodržania 

prevádzkového poriadku je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite.  

8.Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda a aby nedošlo 

k ohrozeniu majetku prenajímateľa. 

9. V prípade vzniku škody alebo zničenia prenajatých vecí je nájomca povinný uhradiť 

prenajímateľovi vzniknutú škodu v plnom rozsahu. 

10.Nájomca je povinný odstrániť odpad po skončení podujatia na svoje náklady. V prípade ak 

nájomca neodstráni odpad na svoje náklady, uhradí nájomca všetky náklady vzniknuté 

prenajímateľovi spojené s odvozom odpadu. 

11. Pre zavesenie osvetlenia alebo ozvučenia na stropnú konštrukciu, je organizátor podujatia 

povinný predložiť potvrdenie od oprávneného statika, prípadne autora projektu viacúčelovej 
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haly k presnému množstvu (hmotnosti) zavesenia a uvedeniu bodov v ktorých je možné 

zavesiť prvky osvetlenia a ozvučenia. Toto vydanie potvrdenia hradí organizátor podujatia.  

12. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi ukončenie svojej akcie a osobne odovzdať 

prenajímateľovi predmet nájmu v pôvodnom stave do času dohodnutého v čl. 4 tejto zmluvy.   

13. Nájomca je povinný zabezpečiť prekrytie ľadovej plochy pred konaním podujatia a odkrytie 

ľadovej plochy po ukončení podujatia. 

 

Článok 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

 

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pre zmluvné strany ustanovenia zákona 

č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a 

ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden obdrží 

nájomca a jeden prenajímateľ.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom 

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. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na výlučne písomnej forme tejto zmluvy. Akékoľvek zmeny a 

doplnenia zmluvy môžu sa vykonať len formou písomného dodatku k tejto zmluve 

podpísaného zmluvnými stranami.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami budú: 

Nájomca: 

Prenajímateľ: 

 

 

V Prešove dňa 12.11.2021      V Sliači dňa 12.11.2021 

 

 

 

________________________                                              ________________________ 

Prenajímateľ        Nájomca 


