
Zmluva  číslo   2/2013 

o prenájme  objektu č. p. 39 v Prenčove 

 

Prenajímateľ:     Obec Prenčov  

                           zastúpená Mgr. Alenou Ciglanovou, starostkou obce 

    Obecný úrad č. 300 

   969 73  Prenčov 

   IČO  00 320 943  

   DIČO 202 110 73 96 

                           Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  

                           Číslo účtu: 1402857001/5600 

  

 

Nájomca             Miroslava Koreňová 

 

                           

                                                       

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je prenájom priestorov v budove bývalej Knižnice – terajšie Komunitné 

centrum č.p. 39 na par. č. 780  v plnom rozsahu. a par.č.782/1  dvor  za účelom zriadenia 

predajne potravín. 

 

 

 

II. 

Doba nájmu 

 

Termín prenájmu:   na dobu neurčitú od 01. 01. 2014  

Cena  je stanovená dohodou obidvoch zúčastnených strán :  166,- € mesačne 

Úhrada nájomného  v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Prenčove alebo na účet 

1402857001/5600 vždy do 15-teho v mesiaci.  

                                                    

III. 

Práva a povinnosti 

            

1. Priestory, ktoré bude nájomca prevádzkovať si prehliadol a prehlasuje, že mu je 

známy technický stav  prenajatých  priestorov. 

2. Nájomca sa zaväzuje prenajaté priestory udržiavať v čistote a riadnom stave. 

3. Bežnú údržbu a závady spôsobené užívaním, si nájomca zabezpečí na vlastné náklady. 

4. Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky škody a náhrady opráv na prevzatom objekte 

spôsobené ním z nedbanlivosti. 

5. Nájomca sa zaväzuje, že prebraté priestory  zabezpečí proti krádeži, zabezpečí 

počas prevádzky týchto priestorov rešpektovanie zákazu fajčiť. 

6. Nájomca sa zaväzuje zabezpečovať a dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne 

opatrenia v prenajatých priestoroch v rozsahu platných právnych noriem 

7. Nájomca bezodkladne oznámi prenajímateľovi zistené závady na prenajatom objekte 

brániace jeho bezpečnému využívaniu. 

8. Poistenie svojho majetku si zabezpečuje každá zo zmluvných strán individuálne. 



9. V prípade stavebných úprav  požiada nájomca o súhlas prenajímateľa na ich 

vykonanie. 

10. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi na jeho požiadanie vstup do 

prenajatých priestorov, za účelom preverenia dodržiavania zmluvných podmienok. 

Nedodržiavanie tohto záväzku zmluvné strany považujú za užívanie priestorov 

v rozpore s touto zmluvou.  

11. Nájomca v prípade skončenia nájmu je povinný vrátiť nebytové priestory v stave, 

v akom ich prevzal. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva o nájme nebytových priestorov je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dva   

            dostane prenajímateľ a druhé dva nájomca 

2. Zmluvu je možné  meniť iba formou písomného dodatku. 

3. Zmluvu možno vypovedať s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

4. Skutočnosti ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona  č. 

116/1990 Zb. v zmysle neskorších predpisov. 

 

                                                            

 

 

V Prenčove   dňa: 17. 12. 2013 

 

 

 

 

 

   Prenajímateľ:                                               Nájomca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


