
Zmluva o nájme nebytových priestorov 
Uzavretá v zmysle zákona  č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov: 
 
 
Zmluvné strany  
1. Prenajímateľ :         Obec Zámutov 
                                        IČO : 00332968, DIČ : 2020631943 
                                        v zastúpení :  Stanislav Duda, starosta obce 
                                        Sídlo : Obecný úrad Zámutov č. 434, PSČ : 094 15 
                                        Tel/fax : +421 4496301, e mail : zamutov@zamutov.sk 
                                        (ďalej ako „prenajímateľ“) 

 
            2.  Nájomca :              MUDr. Hassan Ali Olfati Bandabdi 

                                       IČO : 42077524 
                                       Sídlo : Vranov nad Topľou, Boženy Němcovej 1150/37, PSČ : 093 01 

  (ďalej ako „nájomca“) 

 
Čl. I.  Predmet a účel nájmu 

  
1. Prenajímateľ je  vlastníkom  nebytových priestorov -  budova Materskej školy Zámutov, súpisné 

číslo 388, postavená na parcele číslo 39 v KÚ Zámutov, stavba na LV č. 791 vedenom Okresným 
úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor. 

 
2.   Predmetom nájmu sú  nebytové priestory s celkovou výmerou 51 m2 v členení : 

      Osobná miestnosť         16,20 m2 

      Ordinácia :                           15,9 m2 

      Čakáreň :                         9,90 m2 

      Chodba   6,70 m2 

      Sociálne zariadenie          2,30 m2 

      Nebytové priestory spolu  51,00 m2 

 
3.    Účel nájmu :  

3.1  Prevádzkovanie Ambulancie všeobecného lekára 
3.2 Sekretárske služby, administrácia a skladovacie služby súvisiace s účelom nájmu definovaným 

v bode 3.1 
 

Čl. II.  Doba nájmu  

1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu   u r č i t ú, do 31.12.2022 

Čl. III.  Cena a platobné podmienky 

1. Cena nájmu je dohodnutá  na 15,- eur za 1m2 / 1 rok.  

2. Ročné nájomné za celý predmet nájmu špecifikovaný v článku I. bod 2 zmluvy je 

vypočítaný v zmysle predchádzajúceho bodu a predstavuje 765,00 eur  ( slovom 

Sedemstošesťdesiatpäť  eur) s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté služby poskytované s 

nájom prenajatých nebytových priestorov. 

3. Úhrada za predmet nájmu (nájomné) je nájomca povinný uhrádzať štvrťročne vo výške 

191,25 € a to bankovým prevodom na účet prenajímateľa – IBAN :  SK50 0200 0000 1632 

4632 s variabilným symbolom 3882020, alebo hotovostne do pokladne prenajímateľa, 



a to najneskôr do 15-teho dňa po uplynutí príslušného štvrťroka počnúc úhradami za 1. 

štvrťrok 2020 (bez vystavovania a zasielania faktúr zo strany prenajímateľa). 

4. V prípade omeškania platby má nájomca právo účtovať podnájomcovi úroky z omeškania 

platby, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a to až do úplného 

zaplatenia. Úhradou úroku z omeškania nie je dotknuté právo nájomcu na náhradu škody.  

Čl. IV.  Ukončenie nájmu 
 

1. Nájomný pomer zanikne :  
a) uplynutím doby na ktorú bol dojednaný  
b) písomnou výpoveďou  zo strany prenajímateľa pred uplynutím dojednanej doby v súlade s § 

9 ods. 2  zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. Výpovedná lehota je takomto prípade jeden  mesiac a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, 

c) písomnou dohodou zmluvných strán; 
d) odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa, ak vznikne na strane prenajímateľa 

dodatočná nemožnosť plnenia.   
e) odstúpením od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami § 679 OZ.  

 
Čl. V.  Práva a povinnosti zmluvný strán 

 
1. Nájomca bude užívať prenajaté priestory riadnym a hospodárnym spôsobom, bude dodržiavať 

všeobecne platné predpisy, vzťahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca smie užívať prenajaté 

nebytové priestory len na účely, uvedené v tejto zmluve. 

2. Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklou údržbou predmetu nájmu a drobné 

opravy najmä drobné opravy súvisiace s užívaním nebytového priestoru, zariadenia a vybavenia 

ako aj výmeny jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ak náklad na jednotlivú opravu  

alebo bežnú údržbu neprevýši 50 eur. 

3. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má 

vykonať prenajímateľ. Nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní prenajatého nebytového 

priestoru v rozsahu nutnom pre vykonanie opráv a údržby bez nároku na finančnú náhradu. 

4. Nájomca je povinný umožniť povereným kontrolným a revíznym zamestnancom prenajímateľa 

vstup do prenajatých nebytových priestorov za účelom overenia ich technického stavu a spôsobu 

ich užívania. Nájomca sa súčasne zaväzuje, že v čase minimálne 3 mesiacov pred ukončením 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy umožní vstup do prenajatých nebytových priestorov 

zamestnancom prenajímateľa a záujemcom o odkúpenie resp. o iné využitie predmetu nájmu. 

5. Nájomca  nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať 

predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť inému do užívania alebo do 

podnájmu. Bez súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca umožniť užívanie alebo prevádzkovanie 

predmetu nájmu inej osobe ani na základe zmluvy o združení prípadne inej zmluvy o spoločnom 

podnikaní. 

6. Akékoľvek stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonať len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom prenajímateľa a na základe platného stavebného povolenia, alebo 

akéhokoľvek iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie. 

7. Nájomca môže na budove, v ktorej sa predmet nájmu nachádza, umiestniť svoje označenie podľa 

účelu dohodnutého v zmluve.  

  

Čl. VI.   Záverečné ustanovenia 
 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

ustanoveniami zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a podporne 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájme. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvný strán obdrží jeden rovnopis. 



3. Akékoľvek zmeny obsahu zmluvy, môžu byť vykonané iba formou obojstranne podpísaného 

písomného  a očíslovaného dodatku okrem oznámenia o zvýšení nájmu. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke prenajímateľa. 

  

 

V Zámutove, dňa 13. januára 2020 

 

 

 

 

Za prenajímateľa:                                                                                         Za nájomcu             
Stanislav Duda, starosta obce Zámutov                                                  MUDr- Hassan Ali Olfati Bandabdi 
 
 


