
 

 

ZMLUVA  o nájme nebytových priestorov  
 

 

1.1     Prenajímateľ : PharmDr. Ondrej Sukeľ 

      Sídlo: Námestie Slobody č 2834/52, 066 01 Humenné                                    

  Bankové spojenie:  

IČO : 41707516 

 DIČ: 1046046452 

    IČ DPH: SK1046046452 

Zastúpený : PharmDr. Ondrej Sukeľ,  

      Číslo živnostenského registra: 720-12569 

 Ďalej len ako „prenajímateľ“ 

 

1.2       Nájomca :  Stredná odborná škola služieb 

 Sídlo: Hlavná 6, 091 01 Stropkov 

 Bankové spojenie: SK88 8180 0000 0070 0051 7597 

            IČO : 00398861 

            DIČ:  2020822639 

            Zastúpený: Ing. Daniel Soóš – riaditeľ 

            Ďalej len ako „nájomca“                 

                                                     

 

                                                        uzatvorili  

podľa ustanovení zákona č.116/90 Zb., túto zmluvu o nájme nebytových priestorov a o nájme 

nehnuteľnosti podľa ust.  §663 a násl. Občianskeho zákonníka za ďalej uvedených podmienok . 

 

II. Účel  zmluvy 

 

2.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov na Nám. Slobody č.2834/52 

v Humennom zapísaných  na LV č 7504 na pozemku s parc. číslom 3984/2. 

 

2.2. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva do nájmu nebytové priestory a to pravú časť 

druhého  nadzemného podlažia o celkovej výmere 45 m
2
.  

 

 

2.3. Nájomca sa zoznámil so stavom prenajímaných priestorov nehnuteľnosti a v tomto stave ich 

preberá do nájmu. 

 

2.4. Nájomca sa zaväzuje  dodržiavať všetky opatrenia prenajímateľa týkajúce sa ochrany 

objektu. Mimo to sa zaväzuje dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia v objekte, ako aj 

predpisy upravujúce ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci , ochranu životného prostredia, 

udržiavať čistotu a poriadok v prenajatých priestoroch, vo dvore a taktiež sa podieľať na 

udržiavaní čistoty spoločných priestorov na vlastné náklady ako aj ďalšie predpisy, ktoré 

súvisia s prevádzkovým režimom prevádzky a budovy. V prípade, že nájomca svojou 

činnosťou spôsobí prenajímateľovi škodu, je túto povinný nahradiť v preukázateľnom 

rozsahu s čím nájomca súhlasí. Nájomca berie na vedomie , že objekt je poistený. 

Ustanovenie o náhrade škody sa vzťahuje aj na prenajímateľa pokiaľ by svojím konaním 

spôsobil škodu nájomcovi.  

 

 



2.5. Akékoľvek úpravy prenajatých priestorov  ( a nehnuteľnosti ) , nájomca môže vykonávať                                   

           iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa s tým, že po ukončení nájmu budú       

           uvedené do pôvodného stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodnú  inak. 

 

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

má prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto i iných opráv, inak nájomca zodpovedá 

za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla v celom rozsahu. 

 

2.7. Prenajímateľ nezodpovedá za vecí vnesené do prenajatých priestorov nájomcom. 

 

2.8. Po ukončení nájmu, odovzdá nájomca prenajímateľovi prenajaté priestory v stave v akom 

ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. 

 

2.9. Účelom prenájmu je realizácia vzdelávacích aktivít, školení. 

 

III. Doba nájmu  

 

3.1       Nájom sa uzatvára na dobu určitú odo dňa  01.12.2018 do 31.1.2019. 

     

IV. Platobné podmienky  

 

4.1      Účastníci zmluvy sa dohodli na cene nájmu 35 Eur bez DPH za jeden deň. Predpokladaný 

počet prnajímaných dní za jeden kalendárny mesiac je 8. Maximálna mesačná fakturácia je teda  

           280,00 €. Bez DPH, podľa skutočného počtu prenajímaných dní. 

 

Nájomca uvedenú sumu zaplatí prenajímateľovi na základe faktúry vystavenej v posledný 

deň príslušného mesiaca, so splatnosťou 21 dní. 

            

 

V. Záverečné ustanovenia  

 

5.1     Túto zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek pokiaľ sa na tom dohodnú jej účastníci – písomná 

          dohoda.  

 

5.2   Ďalšie dojednania účastníkov tejto zmluvy , budú tvoriť jej prílohy a musia byť vyhotovené    

         písomne.       

                                                                 

5.3  V ostatných prípadoch , touto zmluvou výslovne neupravených sa zmluvné strany riadia 

        ustanoveniami zák. č. 116/90 Zb. , zák. č. 513/91 Zb., Občianskym zákonníkom, prípadne 

        inými právnymi predpismi. 

 

5.8  Účastníci zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že obsahu zmluvy   

         porozumeli sním súhlasia a tento vlastnoručne podpísali.  

 

 

  V Humennom  dňa:  10.12. 2018  

 

 

 

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

PharmDr. Ondrej Sukeľ                Ing. Daniel Soóš, SOŠ služieb 

prenajímateľ                                                          nájomca                                                                          


