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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 330 na ulici Rastislavovej v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 

256/1, pre amatérsky kickboxový club, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 

9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  prenajímania nebytových priestorov pre záujmovú 

organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022  

- prenajímaná plocha 132,07 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

Dôvodová správa: 

Amatérsky kickboxový club v Novákoch vznikol pred dvomi rokmi na základe princípu 

dobrovoľnosti a jeho  hlavným cieľom je podpora občanov, zvlášť talentovanej mládeže v 

oblasti športu – kickboxu, so zameraním na vekovú skupinu od mladších športovcov až po 

dospelých, vrátane veteránov. Poslaním športového klubu je uspokojovať všestranné záujmy 

a záľuby, zručnosti a návyky občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky 

upevňovania ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť, 

upevňovať morálne a etické hodnoty, aj za pomoci samosprávy – pridelenie nebytových 

priestorov za symbolické nájomné. 

Mesto Nováky má záujem prenajať voľný nebytový priestor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – prenájom voľného nebytového priestoru amatérskemu 

kickboxovému klubu z dôvodu, že ide o záujmovú organizáciu. 

 



 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 

127/1, pre Mestský klub dôchodcov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  prenajímania nebytových priestorov pre záujmovú 

organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022  

- prenajímaná plocha 196,64 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

Dôvodová správa: 

Mestský Klub dôchodcov v Novákoch existuje dlhodobo a je to dobrovoľné, spoločenské 

a záujmové občianske združenie, ktoré združuje občanov staršieho veku – dôchodcov s cieľom 

pomáhať pri realizovaní ich záujmov a pri organizovaní rôznych spoločenských aktivít. 

Najdôležitejšou úlohou je hľadanie spôsobov, ako umožniť starším ľuďom žiť samostatne a 

plnohodnotne sa podieľať na živote v spoločnosti. Denný stacionár je priestorom s celodenným 

programom pre viaceré generácie  s podporou samosprávy - pridelenie nebytových priestorov 

za symbolické nájomné. 

Mesto Nováky má záujem prenajať voľný nebytový priestor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – prenájom voľného nebytového priestoru Mestskému klubu 

dôchodcov z dôvodu, že ide o záujmovú organizáciu. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 

127/1, pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky, IČO: 

00698172, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 

Zb. z dôvodu  prenajímania nebytových priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, 

za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022  

- prenajímaná plocha 61 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

Dôvodová správa: 

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) v Novákoch existuje 

dlhodobo a je dobrovoľným občiansky združením zdravotne postihnutých občanov ako aj 

ďalších občanov. SZZP je nepolitickou organizáciou, ktorá sa riadi princípmi humanity 

a charity. SZZP sa  zameriava na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych 

podmienok života zdravotne postihnutých občanov v meste. SZZP pomáha osobám s telesným 

postihnutím pri riešení sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov 

a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie, aj za pomoci samosprávy – pridelenie 

nebytových priestorov za symbolické nájomné. 

Mesto Nováky má záujem prenajať voľný nebytový priestor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – prenájom voľného nebytového priestoru Základnej organizácii 

SZZP Nováky z dôvodu, že ide o záujmovú organizáciu. 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 

127/1, pre Slovenský rybársky zväz Nováky, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle      

§ 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  prenajímania nebytových priestorov pre 

záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022 

- prenajímaná plocha 56,73 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

Dôvodová správa: 

Záujmová organizácia Slovenský rybársky zväz vznikla na základe princípu dobrovoľnosti a jej 

hlavným cieľom je uspokojovanie potrieb nie len vlastných členov. Plní dôležitú úlohu 

v rozvoji územia prostredníctvom jej aktivít. Prioritou organizácie je konať dobro a poskytovať 

služby verejnosti. Členov záujmovej organizácie spája konkrétny spoločný záujem. Záujmová 

organizácia organizuje a napomáha vzdelávaniu svojich členov ale aj širokej verejnosti a hlavne 

detí a mládeže, vedie ich k ochrane a tvorbe lepšieho a zdravého životného prostredia, 

k využívaniu a zveľaďovaniu prírodného bohatstva, aj za pomoci samosprávy – pridelenie 

nebytových priestorov za symbolické nájomné. 

Mesto Nováky má záujem prenajať voľný nebytový priestor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – prenájom voľného nebytového priestoru Slovenskému 

rybárskemu zväzu Nováky z dôvodu, že ide o záujmovú organizáciu. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 

127/1, pre Slovenský zväz včelárov Nováky, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  prenajímania nebytových priestorov pre 

záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022 

- prenajímaná plocha 50 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

Dôvodová správa: 

Záujmová organizácia Slovenský zväz včelárov vznikla na základe princípu dobrovoľnosti a jej 

hlavným cieľom je uspokojovanie potrieb nie len vlastných členov. Plní dôležitú úlohu 

v rozvoji územia prostredníctvom jej aktivít. Prioritou organizácie je konať dobro a poskytovať 

služby verejnosti. Členov záujmovej organizácie spája konkrétny spoločný záujem. Záujmová 

organizácia organizuje a napomáha vzdelávaniu svojich členov ale aj širokej verejnosti a hlavne 

detí a mládeže, vedie ich k ochrane a tvorbe lepšieho a zdravého životného prostredia, 

k využívaniu a zveľaďovaniu prírodného bohatstva, aj za pomoci samosprávy – pridelenie 

nebytových priestorov za symbolické nájomné. 

Mesto Nováky má záujem prenajať voľný nebytový priestor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – prenájom voľného nebytového priestoru Slovenskému zväzu 

včelárov Nováky z dôvodu, že ide o záujmovú organizáciu. 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 

127/1, pre Slovenský zväz záhradkárov Nováky, IČO: 42375126, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  prenajímania nebytových 

priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022 

- prenajímaná plocha 44,30 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

Dôvodová správa: 

Záujmové združenie Slovenský zväz záhradkárov vzniklo na základe princípu dobrovoľnosti 

a jeho hlavným cieľom je uspokojovanie potrieb nie len vlastných členov. Plní dôležitú úlohu 

v rozvoji územia prostredníctvom svojich aktivít. Prioritou združenia je konať dobro 

a poskytovať služby verejnosti. Členov záujmového združenia spája konkrétny spoločný 

záujem. Záujmové združenie organizuje a napomáha vzdelávaniu svojich členov ale aj širokej 

verejnosti a hlavne detí a mládeže, vedie ich k ochrane a tvorbe lepšieho a zdravého životného 

prostredia, k využívaniu a zveľaďovaniu prírodného bohatstva, aj za pomoci samosprávy – 

pridelenie nebytových priestorov za symbolické nájomné. 

Mesto Nováky má záujem prenajať voľný nebytový priestor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – prenájom voľného nebytového priestoru Slovenskému zväzu 

záhradkárov Nováky z dôvodu, že ide o záujmové združenie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 9 na ulici M. R. Štefánika v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 

411/1, pre Občianske združenie Marinka, IČO: 42285330, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  prenajímania nebytových 

priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022 

- prenajímaná plocha 24 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

Dôvodová správa: 

Folklórny súbor Marinka reprezentuje mesto Nováky na rôznych kultúrnych a spoločenských 

aktivitách. Folklórny súbor vznikol na základe princípu dobrovoľnosti a jeho hlavným cieľom 

je uspokojovanie potrieb nie len vlastných členov. Plní dôležitú úlohu v rozvoji územia 

prostredníctvom jej aktivít. Členov spája konkrétny spoločný záujem. Záujmová organizácia 

svojich členov vedie k spoznávaniu krás slovenského folklóru, k zachovaniu a obnovovaniu 

kultúrnych tradícií a približuje tieto slovenské tradície širokej verejnosti.  

Mesto Nováky má záujem prenajať voľný nebytový priestor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – prenájom voľného nebytového priestoru Občianskemu združeniu 

Marinka z dôvodu, že ide o záujmovú organizáciu. 

 

 

 

 

 

 



„VZOR“ 

 

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov 

medzi 

 

 

 

Prenajímateľom:  Mesto Nováky  

   sídlo: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 

   zastúpené: RNDr. Danielom Danišom, primátorom mesta 

   bankové spojenie: VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky  

   číslo účtu: IBAN: SK45 0200 0000 0000 1872 8382  

   IČO: 00318361  

   DIČ: 2021211775  

   BIC: SUBASKBX  

   (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

    

a 
 

 

Nájomcom:  Organizácia 

IČO: 

   v zastúpení:  

   (ďalej len „nájomca“) 

 

 

Čl. 1 

Predmet a účel nájmu 

 

1) Prenajímateľ je vlastníkom objektu č. 118 nachádzajúceho sa na ul. M. R. Štefánika 

V Novákoch, LV č. 1, k. ú. Nováky,  ako nebytová budova označená súpisným číslom 118 

na pozemku parc. č. 127/1. 

2) Prenajímateľ   touto   zmluvou   prenecháva   nájomcovi   do   nájmu   nebytové  priestory 

s rozlohou ..... m2 nachádzajúce sa v objekte č. 118 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch. 

3) Nájomca prehlasuje, že je s technickým stavom nebytových priestorov riadne 

oboznámený, tieto sú užívania schopné a môžu slúžiť dohodnutému účelu nájmu. 

4) Predmet nájmu uvedený v článku 1. bod 1 a 2 bude nájomcom využívaný na účel stretnutí 

členov klubu. 

5) Predmet nájmu je vykurovaný plynom, vybavený elektrickou energiou, vodou 

a sociálnymi zariadeniami. 

 

 

 

 

 

Čl. 2 

Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu 

 



1) Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov. Nájomný vzťah začína 

plynúť od 01. 05. 2017  do  30. 04. 2022. 

2) Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa môže skončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou prenajímateľa podľa § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. v platnom 

znení, 

c) písomnou výpoveďou nájomcu podľa § 9 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. v platnom 

znení, 

d) výpoveďou zmluvných strán bez udania dôvodu za podmienky dodržania výpovednej 

lehoty v trvaní štyroch mesiacov. 

 

3) Výpovedná lehota je trojmesačná s výnimkou bodu 2) písm. d) čl. 2 zmluvy a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane. Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi nebytové priestory 

najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí výpovednej lehoty resp. po skončení nájmu. 

O odovzdaní nebytových priestorov sa spíše protokol, ktorého jedno vyhotovenie dostane 

nájomca ako potvrdenie o prevzatí nebytových priestorov prenajímateľom. Dňom 

podpísania a prevzatia protokolu nájomca prestáva zodpovedať za nebytové priestory 

a prípadnú škodu na nebytových priestoroch. 

 

 

Čl. 3 

Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia 

 

1) Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné za nebytové priestory podľa čl. 1 

zmluvy vo výške 1,00 euro ročne. Nájomné sa dohodlo medzi zmluvnými stranami 

v symbolickej výške, nakoľko sa uzatvára so záujmovou organizáciou pôsobiacou na 

území mesta Nováky. 

2) Nájomné je splatné do 30. 06. daného kalendárneho roka na účet prenajímateľa IBAN: 

SK45 0200 0000 0000 1872 8382, alebo  do pokladne Mestského úradu v Novákoch. 

3) Všetky náklady spojené s energiami (plyn, elektrina a voda) znáša prenajímateľ. 

 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1) Nájomca je povinný užívať prenajatý nebytový priestor len na dohodnutý účel nájmu. 

2) Dbať na ochranu prenajatých priestorov, udržiavať ich v riadnom stave, v čistote, v prípade 

poškodenia vzniknutú škodu hradí nájomca. Umožniť kedykoľvek vstup do prenajatých 

priestorov za účelom kontroly spôsobu a účelu využívania. 

3) Udržiavať čistotu a poriadok v prenajatých priestoroch po celú dobu prenájmu. 

4) Prenajímateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípade nedodržania uvedených 

povinností. 

5) Po skončení nájomného vzťahu je nájomca povinný nebytové priestory vrátiť 

prenajímateľovi v riadnom stave nepoškodené s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie 

počas nájomnej doby. 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Prenajímateľ sa s nájomcom dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Akékoľvek 

zmeny a dodatky k zmluve sa musia vykonať vo forme písomného dodatku. 



2) V otázkach neupravených touto zmluvou sa právne vzťahy účastníkov spravujú 

ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení, Občianskym zákonníkom 

a ďalšími súvisiacimi predpismi. 

3) Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom tejto zmluvy a že táto bola vyhotovená na 

základe ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho ju podpisujú. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že sa budú počas trvania zmluvného vzťahu riadiť v súvislosti s doručovaním 

vzájomných písomností nasledovným: písomnosti sa považujú za doručené dňom, keď boli 

adresátom prevzaté, alebo dňom, keď boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné, hoci 

boli tieto písomnosti odoslané na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresu sídla 

adresáta uvedenú v príslušnom obchodnom alebo inom registri, alebo adresu trvalého 

pobytu a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomností. Účinky 

doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to dňom 

odmietnutia tejto písomnosti adresátom. 

4) Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých nájomca obdrží jeden 

rovnopis a prenajímateľ dva rovnopisy. 

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby v zmysle § 47a 

a následne zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

 

 

 

V Novákoch dňa: .................................... 

 

 

 

 

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

               prenajímateľ                                                                                      nájomca 

 

 

 

 

 

 

 


