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 Z M L U V A 
o nájme nebytových priestorov č. 1/N/2018 

 
uzavretá v zmysle § 3 zák.č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ:  Obec Lúčky 

   Slobody 141, 034 82 Lúčky 

   Zastúpený: Branislav Hrbček, starosta 

   IČO: 00 315 583 

   Bankové spojenie: VÚB Ružomberok 

      Číslo účtu: 24520-342/0200 

      IBAN : SK40 0200 0000 0000 2452 0342 

 

Nájomca:  Nosko Health Prevention, s.r.o. 

   Liptovské Sliače 1396/1124 

   Zastúpený: MUDr. Janka Nosková 

   IČO: 36 752 797 

   Bankové spojenie: PKB Ružomberok 

      Číslo účtu: 5352021/1200 

 

 

Článok I. 

Predmet a účel nájmu 

 

 1) Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nasledovné nebytové priestory v objekte 

Zdravotné stredisko Lúčky: 

 Ambulancia    17,5 m2 

 Čakáreň    11,9 m2 

 Čakáreň spol. ½   13,6 m2 

 Spol.miestnosť ½     1,8 m2 

 Sklad ½      0,8 m2 

 Chodba – závetrie ½     1,1 m2 

 Nebytové priestory spolu:  46,7 m2 

 

 2) Nájomca sa zaväzuje nebytové priestory uvedené v ods. 1) tohto článku zmluvy 

užívať na prevádzku ambulancie praktického lekára pre deti a dorast. 

 

 

Článok II. 

Služby spojené s nájmom 

 

 1) Prenajímateľ poskytne nájomcovi služby spojené s nájmom nebytových priestorov 

– kúrenie, elektrická energia, TÚV, vodné, stočné, vývoz TKO a jeho uloženie na skládke. 

 

 2) Náklady za služby spojené s nájmom nebytových priestorov podľa ods. 1) bude 

nájomca uhrádzať prenajímateľovi zálohovo štvrťročne takto: 
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 Energia (kúrenie, el.energia, TÚV)           199,16 €   

 Vodné, stočné      4,98 €     

 Poplatok za vývoz TKO     9,96 €     

 Poplatok za uloženie TKO na skládke   2,99 €    

 Réžia        2,99 €    

 Záloha za služby spojené s nájmom spolu:         220,08 €  

 

 3) Prenajímateľ najneskôr v lehote 21 dní od ročného vyúčtovania energií a služieb 

vyšším dodávateľom doručí nájomcovi konečné zúčtovanie skutočných nákladov za 

poskytnuté služby podľa ods. 2) tohto článku zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Nájomné a jeho úhrada 

 

 1) Na základe žiadosti nájomcu o prenájom priestorov , Obecné zastupiteľstvo obce 

Lúčky na svojom zasadnutí dňa 29.06.2018 uznesením č. 29/2018 schválilo prenájom  

nebytových priestorov podľa Článku I., ods. 1) tejto zmluvy a cenu  pozemku vo výške  

doteraz 4,15 €.  Pri výmere 46,70 m
2
 (Čl. I, ods. 1 zmluvy) predstavuje nájomné 193,80 € 

ročne, t.j. štvrťročné  nájomné 48,45 €  . 
 

 2) Nájomné podľa ods. 1) tohto článku zmluvy spolu s úhradou záloh za služby 

spojené s užívaním nebytových priestorov podľa Čl. II ods. 2 zmluvy, bude nájomca 

uhrádzať štvrťročne, a to najneskoršie do 7 dní po ukončení príslušného kalendárneho 

štvrťroka. Platba sa uskutoční vložením hotovostí do pokladne obecného úradu alebo 

bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa vo VÚB Ružomberok,  

IBAN : SK40 0200 0000 0000 2452 0342.   

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi nebytové priestory v stave 

spôsobilom na ich užívanie podľa účelu tejto zmluvy a v takom stave ich na svoje náklady 

udržiavať počas celej doby trvania nájmu a zabezpečovať riadne plnenie dodávky služieb 

(kúrenie, možnosť odberu elektrickej energie, plynu, vody a odvodu splaškov, opravy 

radiátorov, opravy okien). 

V prípade živelných pohrôm znáša každá strana svoje škody. Nájomca je povinný dodržiavať 

všeobecne záväzné právne predpisy na úseku požiarnej ochrany. 

 

 2) Náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových priestorov a ich bežnú 

údržbu znáša nájomca. 

 

 3) Nájomca môže za účelom primeranej zmeny dispozície prenajatých priestorov 

vykonať na vlastné náklady ich drobné stavebné úpravy po súhlase prenajímateľa. 

 

 

 4) Nájomca sa zaväzuje oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 

subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Nájomca nie je 

oprávnený užívať prenajaté nebytové priestory na iné účely neuvedené v Čl. I ods. 2 zmluvy. 
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 5) Nájomca môže so súhlasom prenajímateľa poskytnúť prenajaté nebytové priestory 

tretej osobe formou podnájmu, ale výlučne len na účely uvedené v Čl. I ods. 2 zmluvy. Takto 

zjednaný podnájom skončí v deň, kedy sa končí nájom podľa tejto zmluvy, prípadne 

výpovede alebo písomnej dohody prenajímateľa s nájomcom. 

 

 6) Nájomca sa zaväzuje po ukončení nájmu vrátiť prenajímateľovi nebytové priestory 

v stave, v akom boli do prenájmu odovzdané s prihliadnutím na primerané opotrebenie. Za 

škody spôsobené nájomcom v prenajatých priestoroch zodpovedá nájomca a je povinný ich 

nahradiť. 

 

 

Článok V. 

Doba nájmu 

 

 1) Nájom nebytových priestorov sa dojednáva na dobu určitú od 01.07.2018 do 

30.06.2023 s možnosťou predĺženia nájmu prednostne s nájomcom. 

 

 2) Nájomný pomer možno pred uplynutím dojednanej doby nájmu skončiť písomnou 

dohodou alebo vypovedať. Nájom možno vypovedať výlučne len z dôvodov uvedených v § 9 

zákona č. 116/1990 Zb. Výpovedná doba je obojstranne 3 mesiace a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 1) Prípadné zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú možné len na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

 2) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá po jej vzájomnom prejednaní slobodne a nie v tiesni za nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 3) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, po 2 exempláre pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

 4) Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 

 

V Lúčkach, dňa 01.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

             ..........................................        ................................................. 

  Prenajímateľ               Nájomca  


