
 

Nájomná zmluva 01/2020 
uzatvorená v súlade s § 663 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi: 

prenajímateľom: NSK- Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 

Topoľčany 

                               so sídlom: Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany 

         zastúpená: Ing. Róbertom Čanigom, PhD., riaditeľom školy 

                               IČO: 00398411   

 

a 

nájomcom:    ISPA spol. s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 

Zastúpená : Ing. Máriánom patoprstým, konateľom 

IČO : 31328717 

                                  

 

Čl. I. 
Predmet a účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ ako správca majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja prenajíma 

nájomcovi časť pozemkov, nachádzajúcich sa na parcele č. 2410/1 katastrálne územie 

Topoľčany, na umiestnenie dvoch reklamných tabúľ. Pozemok je vedený v katastri  

nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre , Správa katastra Topoľčany, na LV č.2727 

s vyznačením vlastníctva NSK v správe SOŠ, Továrnícka 1632, 955 01 Topoľčany. 

 

 

 

 

2. Účelom nájmu je používanie pozemku na umiestnenie dvoch jednostranných tabúľ 
o rozmeroch 5,10 x 2,40 m o výlepovej ploche 12,24 m2  

 

Čl. II. 
Doba nájmu 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú: od 14. 2. 2020  

 

 

 

 

Čl. III. 
Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia  

Úhrada služieb spojených s nájmom 

 

1. Úhrada za umiestnenie reklamných tabúľ opísaných v 1 .čl. a tejto zmluvy bola 

stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 332eur,- / ks ročne v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom z 15.12.2014, ktorá predstavuje čisté nájomné bez ďalších 

nákladov spojených s zžívaním pozemku. 



Nájomné ročne 332,-€ x 2 = 664,- € 

2. Nájomné je nájomca povinný uhrádzať vždy vopred za dohodnuté obdobie 

v dohodnutej výške na základe vystavenej faktúry. Nájomca je povinný uhradiť 

faktúru v lehote splatnosti. 

3. V prípade, že nájomca neuhradí nájomné v stanovenom termíne, je povinný uhradiť 

prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej Nariadenia vlády SR 87/1995 

Z. z. 

 

 

Čl. IV. 
Technický stav nebytového priestoru 

 

Zmluvné strany berú na vedomie, že prenajímateľ ponecháva nájomcovi predmet 

nájmu v stave spôsobilom na účel užívania. 

Čl. V. 

 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Nájomca je povinný: 

- užívať prenajatý priestor v súlade s č. I. tejto zmluvy 

- uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním 

- platiť  včas dohodnuté nájomné  

- odovzdať predmet nájmu po skončení užívania v stave v akom ich prevzal 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie 

- nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie bezpečnostných, hygienických 

a protipožiarnych predpisov v prenajatých priestoroch v súlade s platnými právnymi 

predpismi 

- chrániť užívané priestory pred ich poškodením, znehodnotením a udržiavať ich 

v užívateľnom stave 

- nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do ďalšieho prenájmu alebo výpožičky 

Prenajímateľ je povinný: 

- odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie 

 

Čl. VI. 
Skončenie nájmu 

                    1.   Nájom sa končí na základe písomnej dohody zmluvných strán.  

       2.  Výpoveďou  

Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej 

doby nájmu, ak : 

 nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou 

 nájomca viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného 

 nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu napriek 
písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok 

 nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez 
súhlasu prenajímateľa 

 prenajímateľ naliehavo potrebuje predmet nájmu na plnenie vlastných 
úloh 

Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby                      

nájmu, ak : 



 predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nepôsobili na 
dohovorené užívanie  

 prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 
 

Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 

 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeniť, alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných 

prejavov účastníkov zmluvy očíslovaným dodatkom k tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany sú povinné po nadobudnutí platnosti nových všeobecne 

záväzných právnych predpisov a VZN NSK zosúladiť obsah tejto zmluvy 

s týmito predpismi v lehote do 30 dní odo dňa ich účinnosti. 

3. Zmluva nadobudne platnosť podpísaním zmluvnými stranami po rozhodnutí 

zriaďovateľom, ktorým je NSK, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na internetovej stránke.  

4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, 

nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj 

súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 5-tich vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené 

pre prenajímateľa, dve pre nájomcu a jedno vyhotovenie je určené pre 

zriaďovateľa prenajímateľa, ktorým je NSK. 

 

V Topoľčanoch, 14.2.2020                  

 

       

 

Prenajímateľ: Nájomca : 

 

 

 

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

Ing. Róbert Čaniga, PhD.              ISPA, spol. s. r.o. 

        riaditeľ školy 
 

 

 

 

 

 


