
Zmluva č.     1 / 2016 / A 
 

uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov  

 

Článok  I. 

Zmluvné strany 

 

 
Prenajímateľ:            Mesto Zvolen 
Sídlo:              Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 

Zastúpený:             Ing. Lenka Balkovičová 

IČO:               00320439 

DIČ:               2021339430 
IČ DPH:             nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:            VÚB, a.s., pobočka Zvolen 

Číslo účtu:             19628-412/0200 

 

  

v zastúpení správcom:                   Základná škola 
Sídlo:               M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen 

Zastúpená:                                        Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ školy   

IČO:               37888421 

DIČ:               2021668572 

Bankové spojenie:             VÚB, a.s., pobočka Zvolen 

IBAN:              SK750200 000 000 000 8136412 

 

/ ďalej len ,,správca“ alebo prenajímateľ“/ 

 

 

Nájomca:           Kevély Pavol – reštaurácia LIPA    

                                  Hviezdoslavova 34,  

                                                      960 01 Zvolen 

Telefón: 0903180120 

IČO:           33282366 

Bankové spojenie:                        VUB banka a.s. 

Číslo účtu :                                   28841412/0200  

/  Ďalej len nájomca / 

                       

Článok  II. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Prenajímateľ v zastúpení správcom na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 40/2016 

      bod 6) zo dňa 21.03.2016  prenecháva nájomcovi do nájmu  nebytové priestory  nachádzajúce sa 

      v  areáli na prízemí Základnej školy, M. Rázusa 1672/3 vo  Zvolene,   o výmere 1 m². 

Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi nebytové priestory za účelom ich užívania pri  

prevádzkovaní obchodnej činnosti -1 predajný automat bagiet, rožkov,  

      cukroviniek a nealkoholických nápojov. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Článok III. 

 

Cena nájmu 

 

1. Dohodnuté nájomné za užívanie prenajatých nebytových priestorov je stanovené dohodou 

zmluvných strán v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zvolen za prenájom 1 m² 

      je 50,00 EUR ročne. 

 

 2. Úhrada nájomného sa uskutoční v jednej splátke na účet prenajímateľa vždy do 31.10. daného  

  roka. 

 

 

Článok   IV. 

 

Doba nájmu 

 

1. Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 06.04.2016. Automat bude v prevádzke počas 

 školského roka. 

2. Nájomný vzťah dohodnutý touto zmluvou sa skončí: 

 

 a/  písomnou dohodou zmluvných strán 

 b/  výpoveďou zo strany prenajímateľa v prípade nedodržania čl. V a VI  

 c/  výpoveďou zo strany nájomcu 

 

3. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 

rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou,    doručenie kuriérom alebo osobné 

doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná 

strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie 

dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, 

alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 

vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného 

významu. Prenajímateľ je oprávnený doručovať písomnosti nájomcovi formou osobného doručenia aj do 

nebytových priestorov.  

 

4. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne 

inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na 

doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná 

strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu v takomto 

prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním 

písomností. 

 

5. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave v akom ho prevzal, 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že nájomca vykoná na predmete nájmu stavebné 

úpravy so súhlasom prenajímateľa nie je tieto povinný pri skončení nájmu odstraňovať, pokiaľ si 

prenajímateľ pri udelení súhlasu na vykonanie úprav nevyhradil ich odstránenie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Článok  V. 

 

Výška a splatnosť nájomného 

 

1.  Nájomné za priestory uvedené v čl. I je stanovené vo výške  50,0 €/m
2 

ročne.
 
  

 

 2.  Nájomca  sa  zaväzuje uhradiť nájomné na účet správcu č.: SK750200 000 000 000 8136412  

      vedený vo VÚB, a.s., pobočka Zvolen  spolu s úhradou za služby. 

 

 3. Ak sa nájomca dostane do omeškania s úhradou je povinný zaplatiť   prenajímateľovi úroky 

 z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o osem percentuálnych  bodov vyššia ako základná 

 úroková sadzba Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného 

 dlhu. Ak sa počas omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to 

 pre prenajímateľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o sedem percentuálnych bodov vyššia 

 ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného 

 kalendárneho polroka, v ktorom omeškanie trvá, táto základná úroková sadzby Európskej centrálnej 

 banky sa použije počas celého tohto polroka. 

 

 

 

Článok VI. 

 

Úhrada nákladov za prenájom a  energie spojené s užívaním nebytového priestoru 

 

1. Úhrada za obdobie od apríl, máj, jún, september, október, november, december 2016 bude 

realizovaná do 30.10.2016 vo výške alikvotnej časti ročného nájmu. Jej výška je 72,38 Eur slovom 

sedemdesiatdva eur 38/100. Z toho energie 43,19 eur a nájom 29,19 eur. 

2.  Úhrada vedľajších nákladov za služby  ( elektrická energia )  ktorých poskytovanie je spojené   

      s užívaním nebytových priestorov je určená dohodou 74,00 EUR za 1 automat ročne. 

 

3. Nájomné a úhrada za energie spolu za obdobie 1 roka   činí  spolu  124,00 EUR,  slovom 

    jednostodvadsaťštyri eur. 

    

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním   

nebytových  priestorov na účet prenajímateľa č. SK750200 000 000 000 8136412 vedený vo VÚB, 

a.s., pobočka Zvolen bez vyzvania  a to v jednej splátke do 31.10. v danom roku. Variabilný symbol je 

číslo zmluvy. 
 

5.  V prípade, ak dôjde k zvýšeniu cien za dodávku vody z verejného vodovodu, elektrickej energie, 

vodného alebo stočného nájomca sa zaväzuje uzavrieť s prenajímateľom k tejto zmluve dodatok, 

predmetom ktorého bude zvýšenie úhrady nákladov za služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru. V prípade, ak úhrady  nepokryjú skutočné náklady na služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru, nájomca sa zaväzuje  uzavrieť s prenajímateľom k tejto zmluve dodatok, predmetom , 

ktorého bude zvýšenie paušálnej platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa 

zaväzuje uzavrieť s prenajímateľom dodatok k tejto zmluve do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na 

uzavretie dodatku. 

 

6. Ak sa nájomca dostane do omeškania s úhradou paušálnej platby je povinný uhradiť prenajímateľovi   

 úroky z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná 

 úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania peňažného dlhu. Ak sa 

 počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre 

 veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná 

 úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, 

 v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas 

 celého tohto polroka. 

 



 

Článok VII. 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

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

 dohodnuté užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie 

dohodnutých služieb. 

  

2. Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor, ktorý je predmetom tejto zmluvy v rozsahu 

 a k účelu podľa tejto zmluvy, a to po celú dobu nájomného vzťahu. 

 

 

3. Nájomca vyhlasuje, že pozná stav predmetu nájmu a že ho preberá v stave spôsobilom  na 

 dohodnuté užívanie. 

 

4. Nájomca je povinný uhrádzať nájomné  v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

5. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi akékoľvek zmeny, 

 ktoré nastali v   predmete nájmu ( poruchy, škody a pod). 

 

6. Nájomca  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má 

prenajímateľ urobiť, ako aj umožniť mu vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak 

nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto  povinnosti vznikla. 

 

7. Nájomca nie je oprávnený  prenechať nebytové priestory do podnájmu tretej osobe.  

 

8.  Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade so všeobecne platnými právnymi  predpismi 

 ako aj hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi tak, aby prenajímateľovi 

 nevznikla škoda. 

  

9. V prípade hrozby havárie v objekte, ktorá by mohla  ohroziť dohodnuté užívanie predmetu 

 nájmu je nájomca povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť  prenajímateľovi, 

 umožniť mu prístup k dôležitým zariadeniam a spravovať sa havarijným  plánom. 

 

10. Nájomca nie je oprávnený zmeniť dohodnutý účel nájmu bez predchádzajúceho  písomného 

 súhlasu prenajímateľa. 

 

11. V súlade s par. 24, ods.5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. prenajímateľ zabezpečí, aby   sortiment 

tovaru bol výživovo hodnotný a neobsahoval alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu, 

chinínu a tabakové výrobky. 

 

12.    Nájomcovi sa odporúča zabezpečovať plnenie celospoločenských programov podpory zdravia 

a doplnkové jedlá v zmysle par.5 vyhlášky  MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení   školského 

stravovania. Doplnkové jedlá v školskom automate v súlade so zdravým výživovým trendom sú  

najmä : 

           a) celozrnné a cereálne výrobky, 

           b) mliečne výrobky so zníženým obsahom tukov, 

           c) nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov a so zníženým obsahom cukru. 

    

13.    Nájomca je povinný podľa zákona 582/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov podať    u správcu dane 

 – MsÚ Zvolen priznanie k miestnemu poplatku za komunálny odpad. 

 

14.    Servis automatu bude vykonávaný do dvoch hodín. 

 

15.    Nájomca poskytuje najnižšie ceny tovaru, ktorý zároveň dopĺňa do automatu dvakrát denne.  

 



 

Článok VIII. 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy 

na webovom sídle prenajímateľa. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich  zmluvná 

 voľnosť nie je obmedzená a sú spôsobilé pre tento právny úkon. 

 

3. Práva a povinnosti, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, spravujú sa zák. č. 116/1990  Zb. 

 o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a ustanoveniami  príslušných 

 právnych predpisov. 

4. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neúčinným, ostávajú  ostatné 

 ustanovenia tejto zmluvy účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť  neúčinné ustanovenie 

 tejto zmluvy ustanovením iným, účinným, ktoré svojim  obsahom a zmyslom zodpovedá 

 najlepšie obsahu a zmyslu pôvodného, neúčinného  ustanovenia. 

5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy budú na základe  vzájomnej dohody 

 zmluvných strán vyhotovené vo forme písomného dodatku k tejto zmluve s označením  jeho 

 čísla a potvrdením zmluvnými stranami. 

6.   Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží nájomca, jedno    

 vyhotovenie MÚ Zvolen a jedno prenajímateľ. 

7.      Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez tiesne a nie za 

 nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, čo potvrdzujú  svojimi 

 podpismi. 

 

 

 

 

 

 

Zvolen ,                                      Zvolen ,  

Za prenajímateľa v zastúpení správcom:             Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

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

        Mgr. Ondrej Kanka                    Pavol Kevély 
             riaditeľ školy     

 

                                                                                

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 1 

 
K zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/2013//N/M, uzatvorenej dňa 19.09.2013  v zmysle 

zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

Prenajímateľ:            Mesto Zvolen 
Sídlo:              Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 
Zastúpený:              Ing. Miroslav Kusein, primátor   

IČO:               00320439 

DIČ:               2021339430 
IČ DPH:              nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:             VÚB, a.s., pobočka Zvolen 

Číslo účtu:              19628-412/0200 

 

  

v zastúpení správcom:                   Základná škola 
Sídlo:               Námestie mládeže: 587/17, 960 01 Zvolen 

Zastúpená:                                        Mgr. Ľubicou Tomčíkovou, riaditeľkou   

IČO:               37 831 232 

DIČ:               2021645692 

Bankové spojenie:             VÚB, a.s., pobočka Zvolen 

Číslo  účtu:              1633938255/0200 

 

       / ďalej len ,,správca“ alebo prenajímateľ“/ 

 

 

Nájomca:           Kevély Pavol – reštaurácia LIPA    

                                                      Hviezdoslavova 34,  

 960 01 Zvolen 

IČO:          33282366 

Bankové spojenie:                        VUB banka a.s. 

Číslo účtu :                                  228841412/0200 

      

        /ďalej len ,, nájomca“/ 

 

 

 

      

                       

Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/2013//N/M zo dňa 19.09.2013       

 

        sa upravuje a doplňuje : 

 

 

Článok  II. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Prenajímateľ v zastúpení správcom na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. ........ 

     zo dňa .......  prenecháva nájomcovi do nájmu ďalšie  nebytové priestory nachádzajúce sa  na    

 prvom podlaží v bloku B Základnej školy, Námestie mládeže 587/17 vo  Zvolene, o výmere 1 m². 

 Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi nebytové priestory   za účelom ich  užívania 

 pri prevádzkovaní obchodnej činnosti -1 predajný automat kusového tovaru FAST FV. 

 

 

 



         Článok  V. 

Výška a splatnosť nájomného 

 

1. Nájomné za priestory uvedené v čl. I je stanovené vo výške  50,0 €/m
2 

ročne, t.j. za 2m
2
 

      84,00 € za 10 mesiacov prevádzky ročne. 

 

 

 Článok VI. 

 

Úhrada nákladov za prenájom a  energie spojené s užívaním nebytového priestoru 

 

1.  Úhrada vedľajších nákladov za služby  ( energie)  ktorých poskytovanie je spojené s užívaním 

 nebytových priestorov je určená dohodou 324,00 EUR za 2 automaty ročne. 

 

2. Nájomné a úhrada za energie spolu za obdobie 1 roka   činí  spolu  408,00 EUR,  slovom 

 štyristoosem EUR. 

    

  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení, t.j. dňom nasledujúcim po  dni zverejnenia zmluvy na 

webovom sídle prenajímateľa. 

   Dohoda sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana prevezme jedno    vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

 

Zvolen                           Zvolen  

 

 

 

Za prenajímateľa v zastúpení správcom:    Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

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

        Mgr. Ľubica Tomčíková                   Pavol Kevély 
         riaditeľka školy     

 

                                                                                

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


