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ZMLUVA  O NÁJME  NEHNUTEĽNOSTI  č. 15/2013 

 
uzatvorená   podľa  Občianskeho   zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona NRSR 

č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a podľa Zásad  hospodárenia  a nakladania 

s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.4.2010 v znení neskorších dodatkov 

(ďalej len „zmluva“)  

 

medzi 

 

prenajímateľom:    Stredná odborná škola dopravná 

                        Zelená č.2, 036 08 Martin - Priekopa 

                        Zastúpená: PhDr. Jarmila Matejčíková – riaditeľka 

                        IČO: 17055211 

                        DIČ: 2020598580 

                        Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Martin 

                        Číslo účtu: 3006525100/5600 

                              Zriaďovateľ a vlastník majetku: Žilinský samosprávny kraj  

                                                                          Komenského 48, 011 09 Žilina 

                              (ďalej len prenajímateľ) 

 

a 

 

nájomcom:           Jana Ondrlová JA-TEX 

                       Ľ. Ondrejova 7/68, 036 01 Martin 

                       Zastúpená: Jana Ondrlová 

                       IČO: 35390417 

                       DIČ:  

                       Bankové spojenie:  

                       Číslo účtu:  

                             Zapísaný v registri:  Živnostenský register č. 19/99 vydaný Okresným                                                         

                                                     úradom v Martine, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa, 

                                                         sp.č.: Žo – 99/00466/000 

                       (ďalej len „nájomca“) 

                         (ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 

 

 

 

Čl. I. 

Predmet a účel nájmu 

 

1. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ŽSK) je vlastníkom nehnuteľnosti: zastavané plochy 

a nádvoria- tenisový kurt č.1 a tenisový kurt č.2, umiestnenej na parcele č.1140/3 v KÚ Priekopa, 

LV č.1744 o celkovej výmere 1323 m
2 
(ďalej len „predmet nájmu“). 

2. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti uvedenej v odseku 1 tohto článku a podľa Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK je oprávnený túto nehnuteľnosť prenajať so súhlasom 

zriaďovateľa. 

      Na prenajatie nehnuteľnosti bol daný súhlas zriaďovateľa a vlastníka majetku  

      č.848/2013/OŠaŠ-253 zo dňa 22.01.2013.      

3. Nájomca si predmet nájmu prenajíma na športové účely spojené s tenisom. 

4. Na prenájom predmetu nájmu bol v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 24.10.2010 v znení neskorších dodatkov vypracovaný 

a zverejnený zámer priameho nájmu č. 01/2013/SOŠD. 
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                                                         Čl. II. 

Doba nájmu a skončenie nájmu 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 01.06.2013 do 30.09.2013. 

2. Nájom končí: 

a) uplynutím doby nájmu, na ktorý bol dojednaný 

b) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode o skončení nájmu alebo 

c) uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán 

danej aj bez uvedenia dôvodu. 

3. Výpovedná lehota podľa bodu 2. písm. c) tohto článku je dva mesiace a začína plynúť od prvého 

dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Prenajímateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak nájomca poruší alebo nesplní ktorúkoľvek 

povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej porušenie nie je dôvodom na výpoveď zmluvy 

s podmienkou, že prenajímateľ nájomcu na porušenie/nesplnenie takejto povinnosti vopred 

písomne upozornil a v stanovenej lehote, ktorá je najmenej 15 kalendárnych dní od doručenia 

písomného upozornenia, nedošlo k náprave. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia 

nájomcovi. Odstúpením od tejto zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia 

odstúpenia zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené nájomcovi 

a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

 

 

 

 

Čl. III. 

 Nájomné a jeho úhrada 

 

1. Výška nájomného je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodou vo výške: 170 €/mesačne, slovom: Jednostosedemdesiat Eur mesačne. 

2. Nájomca je povinný uhrádzať prenajímateľovi nájomné po uplynutí mesiaca na základe faktúry 

vystavenej prenajímateľom. Doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia. Nájomné sa 

považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet prenajímateľa. 

3. Objekt sa dáva do prenájmu bez energií a príslušenstva. 

4. Ak nájomca neuhradí nájomné podľa bodu 1 a 2 tohto článku riadne (v stanovenej výške a včas), 

je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške podľa ust. § 1 ods. 1 nariadenia Vlády SR 

č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

5. Ak nájomca neuhradí nájomné podľa bodu 1 a 2 tohto článku riadne (v stanovenej výške a včas), 

je povinný zaplatiť aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez 

potreby osobitného upozornenia, vo výške podľa ust. § 2 nariadenia Vlády SR č.21/2013 Z.z., 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

Čl. IV.  

Podnájom 

 

1. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo 

výpožičky ďalším (tretím) osobám a nesmie predmet nájmu ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 
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Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ je povinný: 

    a) odovzdať    predmet    nájmu    uvedený   v   čl. I. tejto zmluvy v stave spôsobilom   

        na užívanie na dojedaný účel 

    b) umožniť  nájomcovi   užívať   predmet    nájmu  za   podmienok   dohodnutých  touto  

        zmluvou a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom 

2. Prenajímateľ je oprávnený: 
     a) vykonať  stavebné  úpravy  alebo  iné  podstatné zmeny týkajúce sa predmetu nájmu  

         počas trvania tejto nájomnej zmluvy so súhlasom nájomcu   

     b) poverenými osobami vykonávať kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym 

         spôsobom, v súlade  s  ustanoveniami  zmluvy  a ďalšími   všeobecne   záväznými  a  

         právnymi predpismi. Za týmto účelom je oprávnený vyžadovať prístup do  

         prenajatých priestorov, avšak vždy za prítomnosti nájomcu. 

3. Prenajímateľ  nezodpovedá  nájomcovi  za škody spôsobené krádežou a inou násilnou 

činnosťou v prenajatých priestoroch. 

4. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa so stavom predmetu nájmu oboznámil a tento 

preberá bez výhrad. O fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu ku dňu účinnosti tejto 

zmluvy vyhotovia zmluvné strany protokol. 

5. Nájomca je povinný: 

    a) poskytnúť  tenisový  kurt   č.2   prednostne  podľa  vopred  dohodnutého termínu pre  

        SOŠD Martin - Priekopa  pre krátkodobé použitie 

    b) užívať  predmet  nájmu  s  riadnou starostlivosťou tak, aby sa čo najviac znížila alebo 

        úplne zamedzila možnosť jeho poškodenia alebo zničenia 

    c) uhrádzať v dohodnutých lehotách nájomné určené touto zmluvou 

    d) odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ho prevzal. 

6. Nájomca nie je oprávnený  vykonať  stavebné   a   iné   úpravy  týkajúce sa  predmetu     

nájmu bez  predchádzajúceho  písomného   súhlasu  prenajímateľa.  

7. Nájomca na svoje náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť, protipožiarnu ochranu 

prenajatého priestoru a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku 

požiaru resp. inej havárie. 

8. Nájomca sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý môže 

vzniknúť pri užívaní predmetu nájmu. 

 

 

 

 

Čl. VI.  

Zmluvná pokuta 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s úhradou mesačného nájomného 

podľa čl. III  ods.1 tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody, ktorej sa 

môže prenajímateľ domáhať bez ohľadu na výšku zaplatenej zmluvnej pokuty. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nezaniká nájomcovi povinnosť platiť úrok z omeškania podľa tejto zmluvy, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 
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Čl. VII. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných dodatkov 

k zmluve po vzájomnej dohode.  

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 dostane prenajímateľ, 1 nájomca 

a 1 bude uložený na Žilinskom samosprávnom kraji. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť prvým 

dňom doby nájmu podľa čl. II bodu 1 tejto zmluvy s podmienkou, že bola pred týmto dňom 

zverejnená, inak prvým nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle prenajímateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 

 

 

Prenajímateľ:                                                                Nájomca: 

 

 

V Martine - Priekope, dňa 31.05.2013                           V Martine – Priekope, dňa 31.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––                          –––––––––––––––––––––––––––– 

  PhDr. Jarmila Matejčíková v.r.                                                       Jana Ondrlová v.r. 

          riaditeľka SOŠD                                                                                                                      


