
Zmluva č. 25/2018 
o nájme nebytových priestorov 

 
uzatvorená v zmysle  § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Martin medzi: 

I. 
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ:  Základná škola s materskou školou  
   so sídlom: 036 01  Martin, Hurbanova 27 
   zastúpená: Mgr.Pavlom Chovaňákom, riaditeľom školy 
                                IČO:     30233844 
   Tel. číslo:   043/4309673 
   Adresa elektronickej pošty: info@zshurbanova.sk 
   Bankové spojenie  VÚB, a.s. Martin  
      1632872653/0200 
   (ďalej len prenajímateľ) 
    
Nájomca:  FIT KLUB, s.r.o. 

So sídlom: Základná škola s materskou školou Hurbanova ul. 27,  
  036 01  Martin 
  Zastúpená: Valérom Pobehom  - konateľom spoločnosti 
  IČO: 31639577 
  (ďalej len  nájomca)    
 
za nasledovne dohodnutých podmienok. 

 
II. 

Predmet a účel nájmu 
 
1)Prenajímateľ ako správca majetku Mesta Martin prenecháva do nájmu so súhlasom 

zriaďovateľa nájomcovi časť parcely registra C č.3045/48 nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území: Priekopa, obec: Martin, okres: Martin, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a to 
o výmere 980 m 2 (časť vyznačená farebne na kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú časť tejto zmluvy). 
              2)Nájomca bude užívať uvedený prenajatý nebytový priestor za účelom využívania 
detského ihriska a oddychovej zóny pre návštevníkov plavárne.  
 

  III. 
Doba  nájmu 

1.Zmluvné strany dojednávajú nájom na dobu určitú  s účinnosťou od 1.05.2018 do 
31.10.2018. Nájom končí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný. Pred uplynutím dojednanej 
doby nájmu môže nájom nebytových priestorov vypovedať písomne ktorákoľvek zo zmluvných 
strán: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou zo strany prenajímateľa alebo nájomcu.  
c) jednostranným písomným odstúpením prenajímateľa od tejto zmluvy v prípade, ak     
nájomca bude predmet nájmu užívať v rozpore so zmluvou.  
 



Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší termín. 
 

2. Do ukončenia doby nájmu respektíve výpovednej lehoty je nájomca povinný na 
vlastné náklady pozemok upraviť tak, aby nebránil jeho ďalšiemu užívaniu a odovzdať ho 
prenajímateľovi. 

 
IV. 

Výške nájmu a platobné podmienky 
 

1) Zmluvné strany sa v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v súlade s Dodatkom č.1 k VZN Mesta Martin č.99 o hospodárení s majetkom 
Mesta Martin vzájomne dohodli na cene nájomného vo výške 328,20 € za dobu nájmu.  
      Nájomné sa nájomca zaväzuje uhrádzať mesačne na základe fakturácie nasledovne: 
 
Nájom za obdobie od   01.05.2018 do 31.05.2018   vo výške   54,70 €  v lehote do 30.06.2018  
Nájom za obdobie od 01.06.2018 do 30.06.2018 vo výške  54,70 € v lehote do 31.07.2018 
Nájom za obdobie od  01.07.2018 do   31.07.2018  vo výške   54,70 €  v lehote do 31.08.2018  
Nájom za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018 vo výške  54,70 € v lehote do 30.09.2018 
Nájom za obdobie  od  01.09.2018 do  30.09.2018  vo výške   54,70 €  v lehote do 31.10.2018  
Nájom za obdobie  od 01.10.2018 do  31.10.2018  vo výške   54,70 €  v lehote do 30.11.2018  
 
na číslo účtu prenajímateľa: 1662060955/0200, VÚB, a.s. pobočka Martin, alebo v hotovosti 
v pokladni Základnej školy  s materskou školou, Hurbanova ulica 27, 036 01  Martin. 
      

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
A) Prenajímateľ je povinný: 
    Odovzdať prenajatý priestor nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.  
B) Nájomca je povinný: 
1) Nájomca je povinný prenajatý pozemok užívať v súlade s účelom a za podmienok uvedených 
v tejto zmluve. 
2) Nájomca je povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia 
a udržiavať prenajaté priestory v čistote a na vlastné náklady. 
3) Nájomca je povinný zabezpečiť všetky bezpečnostné, hygienické opatrenia vyplývajúce 
z platných právnych predpisov. 
4) Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prístup na pozemok za účelom kontroly, či 
nájomca užíva pozemok v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 
5) Nájomca akékoľvek úpravy na pozemku (stavebné alebo iné) okrem tých, na ktoré ho 
oprávňuje táto zmluva môže vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
prenajímateľa. 
 6) Nájomca nie je oprávnený dať predmetný pozemok alebo jeho časti do podnájmu tretím 
osobám. 
 

VI. 
Ďalšie dohodnuté podmienky 

V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného môže prenajímateľ vymáhať 
úroky z omeškania podľa úrokovej sadzby 0,05 % z dlžnej čiastky za  každý deň z omeškania. 

 
 



VII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné vzťahy vzniknuté pri nájme a neupravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších prepisov. 
2. Zmluva o nájme je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý rovnopis 

má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie zmluvy o nájme obdrží nájomca a tri prenajímateľ. 
3. Táto nájomná zmluva nadobúda  platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na  webovej stránke základnej školy. 
4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov.  
5. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy môžu sa vykonať len formou písomného 

dodatku k tejto zmluve podpísaného zmluvnými stranami. 
6.  Súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Výpočtový list zo dňa  17.04.2018. 
7.  Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojím podpisom a zároveň 

prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že nebola dojednaná v tiesni ani za 
inak nevýhodných podmienok. 

 
 
 
V Martine, dňa 17.04.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––                                         ––––––––––––––––––––––   
       Prenajímateľ                                                            Nájomca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Výpočtový list 
úhrady za užívanie nebytových priestorov NZ č.25/2018 

     
 
Prenajatý pozemok o celkovej výmere 980m 2 sa skladá z dvoch častí: 

 
1.Časť o výmere 880m2  patrí do kategórie ostatné nepodnikateľské účely záhrady 

 
2.Časť o výmere 100m 2 patrí do kategórie štandard určenej na podnikateľské účely 
    stavby, ktoré slúžia na podnikateľské účely a k nim priľahlé pozemky 

 
Výpočet nájmu: 
 
Výmera x základná hodnota nájmu x koeficient zóny 
 
 

880 x 0,5 x 0,7 = 308,- €/rok – mesačne nájom vo výške: 25,60 € 
100 x    5 x 0,7 = 350,- €/rok – mesačne nájom vo výške: 29,10 € 
 
SPOLU: 54,70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

––––––––––––––––––––-                                                  ––––––––––––––––––––––––- 
       prenajímateľ                                                                               nájomca 

 
 
 
 
 

V Martine, 17.04.2018 

 
 

 


