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NÁJOMNÁ ZMLUVA 

o krátkodobom nájme nebytových priestorov 

uzatvorená podľa § 9a ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

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

/ďalej len „Zmluva“/ 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ :             

Obec Lednické Rovne 

IČO:     00 317 462 

DIČ:     2020615597 

So sídlom:   Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR 

Štatutárny orgán:    Mgr. Marian Horečný, starosta obce 

Bank. spojenie:    

IBAN:       

                                                                              /ďalej len „prenajímateľ“/ 

a 

Nájomca:  ZA HORIZONTY O.Z.   

Sídlo: Popradskej brigády 5233/26, 05 801 Poprad      

IČO: 42421241    

DIČ: 202149872         

Štatutárny orgán:  Ing. Johana Karasová 

Splnomocnenec: Mgr. Lenka Hrašková   

Bank. spojenie:    

IBAN:      

/ďalej len „nájomca“ a spolu s prenajímateľom len 

ako „zmluvné strany“/ 

 

Čl. II. 

Predmet nájmu 

 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti ul. Jilemnického – Amfiteáter evidovaný 

Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Lednické Rovne, obec 

Lednické Rovne, okres Púchov, na liste vlastníctva č. 1, v registri KN C, parc. č. 323/1, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvoria o veľkosti 5794 m2 ( ďalej len „predmet nájmu“). 

2. Nájomca e-mailom zo dňa 23.05.2022 požiadal o krátkodobý prenájom priestorov: amfiteáter. 

         

Čl. III. 

Účel nájmu 

 

1. Nájomca bude užívať predmet nájmu označený v čl. I. bod 1 tejto Zmluvy za účelom 

organizovania kultúrno-spoločenského podujatia vystúpenia speváka Richarda Mülera s kapelou. 

2. Nájomca sa zaväzuje prenajaté nebytové priestory užívať výlučne na dohodnutý účel. 
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3. K zmene účelu nájmu je potrebný písomný súhlas prenajímateľa. 

4. Predmet nájmu bol odovzdaný v takom technicko-stavebnom stave s ktorým bol nájomca 

oboznámený pred podpisom tejto Zmluvy.  

 

Čl. IV. 

Doba nájmu 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 21.08.2022, a to v čase od 9:00 hod.  

do 23:00.    

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na obvyklé 

užívanie. Predmet nájmu bude odovzdaný v deň konania podujatia. Kontaktná osoba Mgr. Martin 

Mišík, tel. 0944 913 820. 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi riadny a nerušený výkon jeho nájomného práva 

tak, aby bolo možné dosiahnuť účel tejto Zmluvy. 

3. Prenajímateľ, resp. ním poverená osoba je oprávnený kedykoľvek za prítomnosti zástupcu a so 

súhlasom nájomcu vstúpiť do predmetu nájmu za účelom kontroly dodržiavania podmienok tejto 

Zmluvy, príp. vykonávania opráv, údržby. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch ( napr. 

havária, požiar atď.) je oprávnený zástupca prenajímateľa vstúpiť do predmetu nájmu i bez 

prítomnosti zástupcu nájomcu, resp. bez súhlasu nájomcu, vykonať nevyhnutné opatrenia a 

následne o tomto bezodkladne informovať zástupcu nájomcu, resp. nájomcu. 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti nájomcu 

 

1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu primerane k účelu nájmu, pričom je povinný starať 

sa o prenajaté priestory so starostlivosťou riadneho hospodára, chrániť ich pred poškodením 

a zničením. 

2. Nájomca je povinný plniť si všetky povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

zabezpečiť dodržiavanie zdravotnícko-hygienických opatrení podľa druhu prevádzky a 

dodržiavať protipožiarne a režimové opatrenia. V prípade zanedbania týchto povinností nájomca 

v plnej miere zodpovedá za vzniknuté škody. 

3. Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté na predmete užívania prevádzkou, ako aj za škody, ktoré 

zavinil on sám, alebo niektorý z jeho zamestnancov, alebo iná osoba. Po skončení nájmu je 

nájomca povinný vrátiť nebytové priestory v stave v akom ich prevzal, pričom sa prihliadne na 

obvyklú mieru opotrebovania 

4. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu nájmu. 

5. Nájomca zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia a za 

zachovanie poriadku počas jeho priebehu v zmysle § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. 

6. Nájomca sa zaväzuje umožniť prístup prenajímateľovi na jeho požiadanie do predmetu nájmu za 

účelom kontroly predmetu nájmu ako aj v prípade havárií na čas nevyhnutný na jej odstránenie. 

7. Nájomca po celú dobu nájomného vzťahu nie je oprávnený prenechať prenajímaný priestor alebo 

jeho časť do podnájmu a zaväzuje sa nezriaďovať k predmetu nájmu iné práva v prospech tretích 

osôb. 
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8. Za nedodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z tejto Zmluvy osobami, ktorým nájomca sprístupni 

prenajaté priestory a za škody spôsobené týmito osobami v plnej miere zodpovedá nájomca. 

9. Nájomca je povinný informovať bezodkladne, najneskôr v lehote 8 dní, prenajímateľa 

o dôležitých zmenách údajov nájomcu ( napr. názov, právna forma, sídlo, konateľa, registrácie 

platiteľa DPH, bankové spojenie), ako aj o vstupe do likvidácie, vyhlásení konkurzu na majetok 

nájomcu, nariadení exekúcie na majetok nájomcu. Inak bude prenajímateľ pri doručovaní 

písomností a iných úkonov vychádzať z údajov uvedených v tejto Zmluve. 

10. Po skončení nájmu je nájomca povinný bezodkladne predmet nájmu vypratať a odovzdať kľúče 

od predmetu nájmu prenajímateľovi. 

 

 

Čl. VII. 

Zmluvné pokuty, úroky 

 

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi v prípade omeškania so zaplatením fakturovanej 

ceny nájmu a služieb zmluvnú pokutu 0,05 % denne z dlžnej sumy až do zaplatenia. 

 

Čl. VIII. 

Cena nájmu a služieb 

 

1. Nájomné sa určuje dohodou oboch strán za celý predmet  nájmu na sumu 400 Eur  vrátane 

nákladov na spotrebu energií ( elektrina  a voda )  počas celej doby nájmu.  

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom 

v termíne 15-dňovej splatnosti, na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

Čl. IX. 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájom nebytového priestoru zaniká 

a. uplynutím dohodnutej doby nájmu, 

b. dohodou zmluvných strán. 

 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.  

2. Práva a povinnosti výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 116/1990 

Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Občianskeho zákonníka a ostatných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny Zmluvy sa uskutočnia formou písomných 

dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, ak v Zmluve nie je uvedené inak. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej povinného zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
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osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných 

údajov prenajímateľom ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa. 

6. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy stanú časom právne neúčinnými, pričom to 

neovplyvní celkovú platnosť Zmluvy, zaväzujú sa zmluvné strany nahradiť neúčinné ustanovenia 

tejto Zmluvy inými, ktoré svojím zmyslom a obsahom budú najlepšie odpovedať pôvodnému 

obsahu neúčinného textu, a to bez zbytočného odkladu. 

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden pre nájomcu a dva pre 

prenajímateľa. 

 

V Lednických Rovniach. dňa..............             V Bratislave, dňa.............           

 

 

 

 

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

              Prenajímateľ                                                                                Nájomca 

       Obec Lednické Rovne       ZA HORIZONTY, O.Z. 

Mgr. Marian Horečný, starosta obce       Mgr. Lenka Hrašková  

 

 

 

 

 

 

 

 


