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Dôvod predloženia 

 

 

Prenájom nebytového priestoru  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nebytové priestory v objekte č. 125/2 na Nám. SNP v Novákoch, k. ú. Nováky, parc. č. 16, pre 

Materské centrum Nováčik, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  zabezpečenia prevádzky pre občianske združenie Materské 

centrum Nováčik, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019  

- prenajímaná plocha 96 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka, v roku 2018 splatné 

do 31.12.2018 

- energie znáša prenajímateľ 

___________________________________________________________________________ 

 

Dôvodová správa: 

Materské centrum Nováčik v Novákoch existuje od 13. 04. 2007 a je to dobrovoľné, 

spoločenské a záujmové občianske združenie, ktoré združuje rodiny s malými deťmi, matky na 

materskej a rodičovskej dovolenke, budúce matky, oteckov a ich rodinných príslušníkov,  s 

cieľom pomáhať znevýhodnenej skupine obyvateľstva vytvoriť prirodzené prostredie  pre deti 

od najútlejšieho veku, pomôcť deťom začleniť sa do svojej sociálnej skupiny, naučiť sa 

reagovať na skupiny, nabrať odvahu a zvýšiť sebadôveru, rozvíjať pohybové schopnosti, 

fantáziu, tvorivé myslenie.  Taktiež materské centrum ponúka matkám vzdelávací program 

formou prednášok a kurzov z oblasti výchovy, výživy, medicíny, psychológie. Pomáha ženám 

ľahšie sa zapojiť do pracovného procesu po dlhej prestávke. Materské centrum Nováčik dostalo 

výpoveď z bývalých priestorov v januári 2018 a chce občianske združenie v meste Nováky 



udržať a zachovať, a to 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 Materskému centru 

Nováčik z dôvodu, že ide o záujmovú organizáciu. 

  



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 0090 2100 1872 8382  

   IČO: 00318361  

   DIČ: 2021211775  

   BIC: SUBASKBX  

   (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

    

a 
 

 

Nájomcom:  Materské centrum Nováčik 

 ul. Chemikov 956/34, 972 71 Nováky 

IČO: 42023114 

   v zastúpení: Mgr. Jana Sýkorová, predsedkyňa MC Nováčik 

   (ďalej len „nájomca“) 

 

 

 

Čl. 1 

Predmet a účel nájmu 

 

1) Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov č. 125/2 nachádzajúcich sa na Nám. 

SNP v Novákoch, LV č. 2527, k. ú. Nováky,  ako bytová budova označená súpisným číslom 

125 na pozemku parc. č. 16. 

2) Prenajímateľ   touto   zmluvou   prenecháva   nájomcovi   do   nájmu   nebytové  priestory 

s rozlohou 96 m2 (miestnosť č. 1 – 61,2 m2, miestnosť č. 2 – 15,8 m2,  miestnosť č. 3 – 19,0 

m2)  nachádzajúce sa v objekte č. 125/2 na Nám. SNP 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 Materského centra Nováčik. 

5) Predmet nájmu je vykurovaný CZT, vybavený elektrickou energiou, vodou a sociálnym 

zariadením. 

 

 

Čl. 2 

Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu 

 

1) Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu určitú od  01. 07. 2018  do  30. 06. 2019. 

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. 

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

SK45 0200 0090 2100 1872 8382, alebo  do pokladne Mestského úradu v Novákoch. 

V roku 2018 bude nájomné 1,00 € splatné do 31.12.2018. 

2) Všetky náklady spojené s energiami (CZT, 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 

 


