
 

Dodatok č. 1 
k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej v zmysle zák. č. 116/90 Zb.  

o nájme a podnájme nebytových priestorov  

 
V súlade s článkom V. ods. 2  Zmluvy o  nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2005 

uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento dodatok č. 1. Predmetom dodatku je 

zmena údajov nájomcu, kde v záhlaví zmluvy o nájme nebytových priestorov sa vypúšťajú  

pôvodné údaje nájomcu „Prvej stavebnej sporiteľne“ celom rozsahu a  nahrádzajú sa nižšie 

uvedeným textom.    

 

Zmluvné strany 
Prenajímateľ: 

Obec   ČAŇA 

Sídlo:                        Osloboditeľov 22, 044 14 ČAŇA 

zastúpená:                Michalom  Rečkom, starostom obce 

Bankové spojenie:    OTP Banka Slovensko, a. s. 

IBAN:                       SK72 5200 0000 0000 0878 2692  

IČO:                         00 324 060 
 

a 
 

Nájomca: 

PRVÁ   STAVEBNÁ   SPORITEĽŇA 

Mgr.  Darina  Macáková 

Sídlo:                       Pod hrabinou 18, 040 16  KOŠICE 2  

IČO:                        41 508 211 

Zapísaná:             Živnostenský register Obvodného úradu, odboru živnostenského podnikania 

v Košiciach, č. Žo-2005/08391/2/FEK, č. reg. 820-56210  

 

 

I. 

Predmet a účel nájmu 
 

Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia kancelárie Prvej 

stavebnej sporiteľne v budove Zdravotného strediska, Sídlisko 11/248 v Čani, ako aj 

zabezpečenie služieb spojených s nájmom. 

Obec ČAŇA ako vlastník nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti na Okresnom úrade 

Košice – okolie, katastrálnom odbore na LV č. 1796, a to stavby súpisné číslo 248 na parcele 

č. 184/1, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 2418 m2 v katastrálnom  území Čaňa, 

prenecháva do nájmu nájomcovi časť nebytových priestorov na prízemí: 

 

1. miestnosť  ......................................   12,0  m2   x  16,60 €  =  199,20 € 

2. chodba ...........................................      6,5 m2   x  10,00 €  =    65,00 € 

 

 

S P O L U :                                                            ročne              264,20 €  

                                                                                                  

Prenajatá plocha je totožná s vykurovacou plochou. 
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II. 

Výška nájomného a úhrady služieb spojených s nájmom 

Platobné a finančné vzťahy 
 

1. Mesačné nájomné za užívanie priestorov podľa článku I. tejto zmluvy je v sume 22,02 € 

(slovom: dvadsaťdva eur dva centy). Nájomné sa uhrádza mesačne na základe vystavenej 

faktúry. 

2. Zálohové platby za služby spojené s  nájmom nebytových priestorov sa uhrádzajú na 

základe doručenej faktúry spolu s  nájmom nebytových priestorov takto: 

1. elektrická energia ................................        9,00 € 

2. plyn ......................................................     15,00 € 

3. plat kuriča ............................................      4,50 € 

S P O L U :                                               28,50 €  mesačne 
 

a) Zálohové platby za elektrickú energiu a plyn sú vypočítané na základe skutočných úhrad 

nákladov za uplynulé roky, pomerom prenajatej plochy k celkovej vykurovacej ploche. 

b) Nájomca sa zaväzuje uhrádzať poplatok za komunálne odpady a poplatok za stočné na 

základe uzatvorenej  zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. 

c) Zálohové platby za služby a médiá spojené s užívaním nebytových priestorov bude 

nájomca uhrádzať na účet prenajímateľa mesačne vopred. 

d) Celková suma výšky úhrad za služby spojené s nájmom je 28,50 € mesačne (slovom: 

dvadsaťosem eur päťdesiat centov). 

e) Rozúčtovanie skutočných nákladov, ktoré vzniknú poskytovaním služieb v priebehu 

zúčtovacieho obdobia sa vykoná do 30 dní od prevzatia faktúr od vyšších dodávateľov. 

f) Splatnosť za nájom a služby spojené s nájmom je uvedená na doručenej faktúre. V prípade 

omeškania úhrady je odberateľ povinný platiť úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý 

deň omeškania. Toto ujednanie rovnako platí pre dodávateľa v prípade preplatku pri 

rozúčtovaní. 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Nájomca vykoná na vlastné náklady opravy a údržby účelovej povahy, drobné úpravy ako 

aj náklady spojené s bežnou údržbou v  prenajatých priestoroch. 

2. Prenajímateľ je v zmysle zák. č. 116/90 Zb. povinný udržiavať predmet nájmu 

v prevádzkyschopnom stave tak, aby slúžili k dohodnutému účelu. K udržaniu  účelu  

nájmu  vykonáva  právnymi  normami  stanovené  revízie  a prehľady,  nájomca  je 

povinný k tomuto účelu poskytnúť súčinnosť. Termín výkonu  prehliadok  sa  dohodne  

vopred tak, aby nebola narušená prevádzka zariadenia.  Po skončení nájmu je nájomca 

povinný vrátiť nebytové priestory prenajímateľovi  v  stave,  v  akom  ho  prevzal  s  

prihliadnutím  na  obvyklé opotrebovanie. Vzťahy,  ktoré  vznikli  do  skončenia  nájmu, 

zmluvné strany  usporiadajú do 30 dní od skončenia nájmu dohodou. 

3. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa. 

4. Nájomca sa zaväzuje, že nebude prenajaté priestory prenajímať tretím osobám. 

5. Nájomca zodpovedá za škody na prenajatom majetku, ktoré vznikli jeho zavinením. 

6. Nájomca je povinný umožniť vstup prenajímateľovi do prenajatých priestorov v  prípade 

havárie, z dôvodu prístupu k dôležitým zariadeniam objektu. 

7. Nájomca – užívateľ nebytových priestorov sa zaväzuje, že bude plniť úlohy vyplývajúce zo 

zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa §-ov 4,5,7 a 8. citovaného zákona. 

K prenajatým priestorom  pre plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti pri 

práci patrí aj chodba, na ktorej sú umiestnené ručné hasiace prístroje. 
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8. Prenajímateľ je povinný podľa § 8 ods. 1 zák. NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvárať podmienky na zabezpečenie 

ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu a zabezpečovať 

dodržiavanie zákonov a obmedzení podľa citovaného zákona v prenajatých priestoroch. 

  

IV. 

 Doba nájmu a spôsob skončenia nájmu 
 

1. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká 01.01.2014 a jeho trvanie sa dohodlo na 

dobu neurčitú. 

2. Zmluvné strany majú právo ukončiť nájom dohodou alebo výpoveďou zmluvných strán 

v súlade so zák. č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov. Výpovedná lehota je 3 

mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení zmluvnej 

strane. 

V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke obce. 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

jedno vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom dodatku a nemajú v tejto 

súvislosti  žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie, obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu sa vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Čani dňa  31.12.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prenajímateľ:                                                        Nájomca: 

Obec  Čaňa                                                           Prvá stavebná sporiteľňa   

Michal Rečka, starosta obce                                 Mgr. Darina Macáková    
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