
Nájomná zmluva
číslo : 04/2018

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

Zmluvné strany

1/ P r e n a j í m a t e  ľ
sídlo:
štatutárny orgán :
DIČ:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Viktória Tittonová, PhD. -  riaditeľka
2022511590
42013241
OTP Banka Slovensko a.s. Bratislava, pobočka Fiľakovo 
SK46 5200 0000 0000 1003 0289

(ďalej ako „prenajímateľ j

11 N á j o m c a :
sídlo:
štatutárny orgán: 
DIČ:
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Občianske združenie Živá tradícia -  Élô hagyomány PT
Námestie Slobody, 986 01 Fiľakovo
Zoltán Gyetvai
2120487952
50792768
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 
SK20 5200 0000 0000 1741 8083

(ďalej ako „nájomca“)

C1.I
Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je správcom stavby „Novohradského turisticko-informačného centra vo 
Fiľakove“ súpisné číslo 1985 na ul. Podhradskej č. 14 zapísanej na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo 
na pozemku reg. C parc.č. 2832/2.

2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť predmetnej stavby v nasledovnom rozsahu - 
nebytové priestory na L NP stavby uvedenej v bode 1 tejto NZ:

- miestnosť č. 1.11 - kancelária 12,07 m̂
'miestnosť č. 1.12 -  sociálne zariadenie pre zamestnancov 3,20 m’
Celkom nebytové priestory na I. NP o výmere 15,27 m̂

Zabezpečuje ďalej príležitostné využívanie nebytových priestorov na I. a II. NP stavby na 
základe predbežnej ústnej dohody v nasledovnom rozshahu:

- miestnosť č. 1 .14- vstupný priestor I. NP 5,11 m-
- miestnosť č. 1.15 — WC imob. a ženy I. NP 2,56 m̂
- miestnosť č. 1.16 -  WC umýv. muži I. NP 4,42 m’
miestnosť č. 1 .19- spoločenská miestnosť I. NP 26,02 m^

- miestnosť č. 2.17 -  spoločenská miestnosť II. NP 48,13 m̂
- miestnosť č. 2.19 -  kuchynka II. NP__________________________ 5,21 m~_________
Celkom nebytové priestory na I. a II. NP o výmere 91,45 m̂



3. Nájomca bude prenajaté nebytové priestory, uvedené v odseku 1. tohto článku zmluvy 
využívať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej čiimosti alebo v súvislosti s ním.

ČI. II
Doba nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu u r č i t ú, na obdobie medzi 01.05.2018 -  31.05.2020
s účinnosťou od podpísania zmluvy oboma zmluvnmi stranami za dodržania dohodnutých 
zmluvných podmienok.

Či. III
Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu

1. Prenajímateľ odovzdal nájomcovi predmet nájmu bez závad pred podpísaním tejto zmluvy. 
Nájomca túto skutočnosť potvrdzuje.

2. Pokiaľ sa prenajímateľ s nájomcom nedohodli inak, nájomca je povinný k dátumu 
ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy predmet nájmu uvolniť a odovzdať ho 
prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie resp. 
v zmysle vzájomnej dohody zmluvných strán.

3. V prípade zistenia rozdielneho stavu v odovzdávanom nebytovom priestore od stavu 
zodpovedajúcemu obvyklému opotrebeniu, môže prenajímateľ požadovať od nájomcu 
finančné vyrovnanie.

ČI. IV
Cena a platobné podmienky

1 .Zmluvné strany sa dohodli, že za užívanie predmetu nájmu uhradí nájomca prenajímateľovi 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nájomné: 60,00 € 
(slovom: šesťdesiat eur) / mesiac, pretože nájomca vykonáva verejnoprospešnú činnosť.

Nájomné bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi na základe tejto zmluvy vopred mesačne 
vždy do 15. dňa mesiaca príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa.

2. V dohodnutom nájomnom nie je zahrnutý poplatok za služby t.j. za odber el. energie, plynu 
a vody, za upratovanie. Tieto budú hradené preddavkovo mesačne v nasledovnom rozsahu: 
30,00 € (slovom: tridsať eur) / mes.

Preddavky za služby bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi na základe tejto zmluvy 
mesačne vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Nájomca je povinný uhrádzať 
preddavky za služby na účet prenajímateľa.

3. Ak bude nájomca meškať s platením nájomného alebo preddavku o viac ako jeden mesiac, 
bude sa to považovať za závažné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku čoho má prenajímatel 
právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle ČI. V ods.l písm. b) a písm. bl) 
tejto zmluvy.

ČI. V.
Ukončenie nájmu

1. Nájomný pomer zanikne:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 
3 mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení



písomnej výpovede. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa zmluvné 
strany dohodli na nasledovných výpovedných lehotách:
b l) v prípade závažného porušenia ustanovení tejto nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa 
alebo nájomcu je výpovedná doba 1 mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede,
b2) v prípade menej závažného porušenia ustanovení tejto nájomnej zmluvy zo strany 
prenajímateľa alebo nájomcu je výpovedná doba 3 mesačná a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Účastníci tejto zmluvy 
sa dohodli na tom, že čo nie je v tejto zmluve označené ako závažné porušenie tejto zmluvy sa 
považuje za menej závažné porušenie tejto zmluvy.

2. Výpoveď v zmysle ČI. V ods. 1 písm. b) tejto zmluvy musí bjá:’ vyhotovená v písomnej 
forme. Výpovedi predchádza písomné upozornenie prenajímateľa nájomcovi o porušení 
zmluvných podmienok okrem výpovede danej bez uvedenia dôvodu.

CL VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom prenajatých nebytových 
priestorov a v tomto stave ich bez výhrad preberá do užívania.

2. Nájomca bude užívať prenajaté priestory riadnym a hospodárnym spôsobom, bude 
dodržiavať všeobecne platné predpisy, vzťahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca smie 
užívať prenajaté nebytové priestory len na účely, uvedené v čl. L, bod 3 tejto zmluvy.

3. Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklou údržbou predmetu nájmu a 
drobné opravy najmä drobné opravy súvisiace s užívaním nebytového priestoru, zariadenia a 
vybavenia ako aj výmeny jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia.

4. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré 
má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za škody tým 
spôsobené a nemá nárok na náhradu škody, ktorá by mu inak prináležala z dôvodu 
nemožnosti alebo obmedzenia užívania veci pre jej vady. Nájomca je povinný znášať 
obmedzenia v užívaní prenajatého nebytového priestoru v rozsahu nutnom pre vykonanie 
opráv a údržby bez nároku na finančnú náhradu.

5. Nájomca môže po uzatvorení nájomnej zmluvy poistiť zariadenia umiestnené v prenajatom 
nebytovom priestore proti prípadným škodám vzniknutým živelnou pohromou alebo jeho 
činnosťou. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi každú nehodu, živelnú pohromu a 
ďalšie udalosti, ktoré by spôsobili škodu na majetku prenajímateľa.

6. Nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na náhradu škody vzniknutej na jeho zariadení 
požiarom, krádežou alebo živelnou udalosťou. Ak z činnosti nájomcu dôjde k ekologickému 
zaťaženiu, zodpovednosť príp. sankcie uložené príslušnými orgánmi znáša sám.

7. Nájomca je povinný umožniť povereným kontrolným a revíznym zamestnancom 
prenajímateľa vstup do prenajatých nebytových priestorov za účelom overenia ich 
technického stavu a spôsobu ich užívania. Nájomca sa súčasne zaväzuje, že v čase minimálne 
3 mesiacov pred ukončením platnosti a účinnosti tejto zmluvy umožní vstup do prenajatých 
nebytových priestorov zamestnancom prenajímateľa a záujemcom o iné využitie predmetu 
nájmu. Súčasne sa nájomca v tomto období zaväzuje prenajímateľovi umožniť umiestnenie 
oznamu na prenajatých nebytových priestoroch, prostredníctvom ktorého bude prenajímateľ 
ponúkať tretím osobám predmet nájmu na iné využitie (napr. nájom). Porušenie týchto 
povinností sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy v dôsledku čoho má prenajímateľ



právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle ČI. V ods.l písm. b) a písm. b l)
tejto zmluvy.  ̂ + r
8. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného suhlasu prenajímate! a
prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť memu do uzivama 
alebo do podnájmu. Bez súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca umožniť užívanie alebo 
prevádzkovanie predmetu nájmu inej osobe ani na základe zmluvy o združení prípadne^ inej 
zmluvy o spoločnom podnikaní. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie 
tejto zmluvy v dôsledku čoho má prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vztah 
výpoveďou v zmysle ČI. V ods.l písm. b) a písm. b l) tejto zmluvy.

9. Akékoľvek stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonat len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a na základe plameho stavebného 
povolenia, alebo akéhokoľvek iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie. Porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku čoho má prenajímate 
právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle Cl. V ods.l písm. b) apisin. bl) 
tejto zmluvy. V prípade, že nepovolenou stavebnou činnosťou alebo inou nepovolenou 
činnosťou vykonávanou na predmete nájmu zo strany nájomcu vzniknú prenajímatel ovi 
akékoľvek záväzky (napr. sankcie a pod), nájomca sa zaväzuje tieto zavazky vyrovnat
v plnom rozsahu.

10. Nájomca môže v prenajatom nebytovom priestore umiestniť svoje označenie podľa ucelu 
dohodnutého v zmluve.

11. Nájomca je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných platných 
právnych predpisov upravujúcich ochranu pred požiarmi, predovšetkým povinnosti 
vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov, ako aj ostatné povinnosti, ktoré mu v súvislosti s užívaním nehnutel nos i 
v y p íja jú  z platných právnych predpisov, zákona č. 223/2001 Z. « odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zakona c. 17/199^2 Z ^  
o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedených 
povinností zodpovedá nájomca prenajímateľovi za všetky škody, ktoré prenajma e loví 
dôsledkom porušenia povinnosti nájomcom vznikli, resp. sankcie, ktoré boh prenajímatel ov
uložené.

12. Nájomca je povinný ihneď ohlásiť prenajímateľovi každú zmenu adresy a iných údajov, 
ktoré sa viažu k údajom nájomcu, uvedených v časti „zmluvné strany“ tejto nájomnej zm uvy^ 
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zm lu^ , v d o š l e j  
má prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vzťah vypovedou v zmysle Cl. V ods.l pism.
b l) tejto zmluvy.

13 Ak sa nájomca stane platiteľom DPH, je túto skutočnosť povinný okamžite oznámiť 
prenajímateľovi. V prípade, že tok neučiní, znáša sankcie vyčíslené daňovým úradom za 
neskorý odvod DPH prenajímateľa.

14 V zmysle S 7 ods. 10 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane 
osobných údajov, nájomca podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov, uvedených v časti „Zmluvné strany“ tejto zrnlu^, pre potreby realizac^ 
účelu tejto zmluvy. Nájomcov súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov prenajímatel o 
platí počas celej doby trvania nájomného vzťahu upraveného touto zmluvou.



C L  V I I .
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a subsidiáme ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom 
znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Práva a povinnosti z tejto nájomnej zmluvy neprechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán.

4. Táto zmluva je spísaná slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, bola pred podpisom prečítaná a na znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná.

5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 2 ks obdrží nájomca a 2 ks prenajímateľ.

6. Akékoľvek zmeny obsahu zmluvy, môžu byť vykonané iba formou obojstranne 
podpísaného písomného a očíslovaného dodatku.

Vo Fiľakove dňa 27.04.2018

Za prenajímateľa: Za nájomcu:

Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná 14

Občianske zduženie Živá tradícia 
Ejo Hagyomány Polgári Tár.s.iiáQ
Nám. slobody 30, 986 01 Fiľakovo 
DIČ; 212 04 87 gS2 IČO: 507 92 768
IČ0PH;8KS1ž 6487982

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
r i a d i t e ľ k a

Hradného múzea vo Fiľakove

ZoMn Gyetvai 
m r e d s e d a

Občianskeno zruženia Živá tradícia


