
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 217042016 
Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

I. 

Zmluvné strany: 

 

 

Prenajímateľ:       Základná škola 

                               Sídlo:  Belehradská 21, Košice  040 13 

                               Zastúpená:     Mgr.Eva Kašková  – riaditeľka školy 

                               Bankové spojenie:   Prima banka, a.s. 

                               Číslo účtu:     0504409002/5600 

                               IBAN:   SK76 5600 0000 0005 0440 9002 

                               IČO:    35540559 

                               DIČ:    202 160 64 99 

 

 

a 

 

 

Nájomca:        SCHWARTZDENT s.r.o. 

                         Sídlo:  Bukureštská 16, Košice   040 13 

                         Zastúpená:  MUDr.Vladimíra Schwartzová, PhD. 

                         Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

                         IČO:  36868612 

 

 

                 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je nájom stomatologickej ambulancie v objekte Základnej 

školy Belehradská 21, Košice, súpisné číslo stavby 2574, parcelné číslo: 3514/1. 

Nehnuteľnosť je vedená Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV 

2393 pre kat. územie: Nové Ťahanovce. Predmet zmluvy je vyobrazený v Prílohe č. 1, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Výmera prenajatého priestoru predstavuje 55,4 m2.  

3. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Košice v pomere 1/1. Bola delimitovaná 

Delimitačným protokolom č. 3/2002. 

4. Predmetná nehnuteľnosť bola zverená prenajímateľovi do správy Zmluvou 

o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy č. 2010000679 zo dňa 28.06.2010. 

 

 

III. 

Účel nájmu 

 

Nájomca bude uvedené priestory užívať pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti 



IV. 

Doba nájmu 
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2021. 

 

 

V. 

Nájomné 

 

 

1. Nájomné bolo určené v súlade s §5 ods. 4 Pravidiel prenajímania školského majetku 

vo vlastníctve mesta Košice vo výške 36 €/m2/rok. 

2. Výška nájomného predstavuje 1.994,40 € /rok. 

3. Nájomné bude nájomca platiť za príslušný kalendárny polrok, vždy do 15.1. a 15.7. 

príslušného kalendárneho roka vo výške 997,20 € slovom: deväťstodeväťdesiatsedem eur 

dvadsať centov, na účet prenajímateľa vedený v Prima banka, a.s., číslo účtu 

SK7656000000000504409002, variabilný symbol: 217042016.   

4. Zálohové platby za služby spojené s nájmom bude nájomca uhrádzať na základe 

vlastných zmlúv o dodávke energií priamo dodávateľom. Tieto zmluvy je nájomca povinný 

uzatvoriť do 60 dní od podpísania tejto nájomnej zmluvy zmluvnými stranami.  

5. V prípade omeškania platby zaplatí nájomca prenajímateľovi úrok z omeškania v 

zmysle nariadenia vlády SR č. 87/1 995 Z.z.. 

 

 

VI. 

Podmienky nájmu 

 

 

1. Pri vykonávaní činností spojených s nájmom vystupuje nájomca ako samostatný 

právny subjekt voči tretím osobám a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov 

súvisiacich s jeho vlastnou činnosťou.  

2. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom prenajímaného majetku 

a že majetok v takom stave preberá. 

3. Bežné opravy a úpravy znáša nájomca na vlastné náklady. Stavebné úpravy nie je 

nájomca oprávnený vykonať bez písomného súhlasu prenajímateľa a príslušného stavebného 

úradu.  

4. Nájomca má právo užívať predmet nájmu obvyklým spôsobom zodpovedajúcom 

účelu nájmu. Zároveň zodpovedá za škody vzniknuté na prenajatom majetku, ktoré vznikli v 

súvislosti s činnosťou, ktorú vykonáva. 

5. Účel nájmu je možné meniť len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. 

6. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenajať inej osobe, ani ho vypožičať. 

Ďalej nie je oprávnený zriadiť k predmetu nájmu záložné právo ani iné vecné bremeno alebo 

ho inak zaťažiť.  

7. Každú nehodu, žive1nú  pohromu, požiar a ďalšie udalosti, ktoré spôsobili škodu na 

majetku prenajímateľa je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi. 

8. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu.  

9. Nájomca je povinný umožniť povereným pracovníkom prenajímateľa vstup do 

prenajatých priestorov za účelom kontroly ich využitia a sprístupniť ich pre účely 

vykonávania revízií technických zariadení a pre potreby opráv. 



10. Nájomca plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu a rovnako úlohy 

vyplývajúce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

Nájomca je ďalej povinný zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie úloh na ochranu pred požiarmi 

v zmysle zákona č. 3314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä povinnosti 

vyplývajúce z §4, §5, §8, §9, §10. Vypracovať požiarno - evakuačný plán a požiarne 

poplachové smernice pre časť objektu užívanú v zmysle nájomnej zmluvy a preveruje 

účinnosť opatrení uvedených v požiarnom evakuačnom pláne a poplachových smerniciach 

vypracovaných pre priestory v užívaní cvičným požiarnym poplachom. 

11. Ku dňu  skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať predmet zmluvy a písomne 

ho odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu a spôsobilom 

na obvyklé užívanie.  

12. Nájomca sa zaväzuje pristúpiť k zmene výšky dohodnutého nájomného v prípade, 

ak dôjde k zmene výšky nájomného určeného Pravidlami prenajímania školského majetku vo 

vlastníctve mesta Košice. 

13. Nájomca sa zaväzuje vykonávať údržbu v celom rozsahu na vlastné náklady. 

14. Pri skončení platnosti nájmu sa nebude započítavať kompenzácia investovaných 

nákladov a zhodnotenia. 

 

 

VII. 

Skončenie nájmu 

 

 

Nájom podľa tejto zmluvy skončí:  

- písomnou dohodou prenajímateľ a nájomcu ku ktorémukoľvek dňu,  

- výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 

zmluvných strán. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode 

zmluvných strán formou písomných dodatkov.  

3. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v 

plnom rozsahu vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.  

4.Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon 

je urobený v predpísanej forme, slobodne, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok.  

5.Táto zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ odkladacia podmienka zverejnenia 

zmluvy/dodatku podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník bude 

splnená neskôr ako došlo k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto zmluvy, pre 

vysporiadanie vzájomných práv a povinností zmluvných strán z titulu bezdôvodného 

obohatenia sa Zmluvné strany zaväzujú aplikovať ustanovenia tejto Zmluvy. Plnenia prijaté 



a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam 

z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe 

faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto 

odseku Zmluvy ostáva nedotknuté. 

7.Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží prenajímateľ a dva 

nájomca. 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 17.5.2016 

 

 

 

 

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

               Prenajímateľ                                                                   Nájomca 

 

 



Príloha č.1 k zmluve č.217042016

Legenda:

1 -  SCHWARTZDENT s.r.o.
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