
LUKUs Rozpočtová organizácia LUKUS, Námestie republiky 2095/5,,984 0t Lučenec

Nájomná zmluva
č. 01/2018

o nájme uzavretáPodťa Zákona Č. 116190 Zb. v platnom znenía občianskeho zákonníka

Prenajímatel':
Rozpočtov á or ganizácia LUKUS

čHnot l.
Zm|uvné strany

sídlo : Námestie republiky 209515,984 01 Lučenec
zastúpené : Mgr. Tomáš Belko, riaditeť rozpočtovej organizácie
bankové spojenie : Prima banka a. s., pobo8ka Lučónec",
IBAN : SK 66 5600 0000 0060 5867 7003
tČo : 42313902
DIČ : 2120186662
zamestnanec zodPovedný vo veciach zmluvných : Mgr. Tomáš Belko (riaditeť rozpočtovejorganizácie)

(ďalej len,,prenaj ímatel''o)

Nájomca:
TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOLANIE, n. o.
sídlo : OOCR, Dr.Herza240l1,984 01 Lučenec

:g*úpT ] ^PhDr. 
Alexandra Pivková, predsedkyňa predstavenstva

ICO: 42199425

(ďalej len,,nájomca.')

Čtánok II.
Predmet nájmu

2,1 Prenajímateť Prenecháva za odplatu nájomcovi do užívania,za podmienok dohodnutýchv tejto zmluve nebytové priestory nachádzajice sa v budove na Ulici Dr. Herua240lI v Lučenci
na Parcele CKN Č. 1667lI v k. Ú. Lučenec, vedenej na LV Mesta Lučenec číslo 5414.

2,2_ Konkrétne sa Prenajíma kancelária 
_č.1.31 vo výmere 74,30 m2 nachádzajúca sa na prízemíbudovy, prístupná bočným vchodom od kubínyiho námestia.

čbnok III.
účel nálmu

3.1 Nájomca bude prenajaté priestory využívať pre administratívne účely.

čHnok IV.
Doba nájmu

4,1 Nájomcamápredmetné priestory v prenájme na dobu určitú a to od 1.11.201s do 31.10.2022.
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čHnok V.
Výška nájomného a sp6sob úhrady

5,1 Nájomné je Príjmom rozPočtu Mesta Luěenec a stanovuje sa dohodou zmluvných strán
v sÚlade s Platnými 7,ásadami hospodarenia s majetkom Mesta Lučenec a uznesením Mestského
zastupiteťstva č. 15812018 zo dňa 23,10.2018 vo výške l€lrok.

5,2 Nájomca sa zavázuje ahrádzat'nájomné ročne, vždy do 15. dňa mesiaca november v roku za
klorý sa nájomné Platí bezhotovostne, na účet prenajímateťa uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy
alebo priamo v hotovosti do pokladne rozpočtóvej organizácielukus.

čHnok VI.
Spósob ukončenia nájmu

6.1 Nájom zaniká: a) uplynutím doby nájmu podfa článku IV. tejto zmluvy
b) písomnou dohodou zmluvných strán.

6.2 prenajímatef móže písomne vypovedat'túto nájomnú zmluvu :

a) v PríPade omeŠkania Úhrady čo i len jednej mesačnej splátky nájomného, písomnou
výPoveďou s jednomesaČnou výpovednou lehotou, ktorá začina plynriť piv;im dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede,

b) v prípade omeškania úhrady čo i len jednej vyúčtovacej
písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou,
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,

c) písomnou výpoveďou v jednomesačnej výpovednej
2 a3 zák. č. 11611990 Zb, v platnom znení.

faktúry za prevádzkové náklady,
ktorá začína plynúť prvým dňom

dobe z dóvodov uvedených v §9 ods.

d) PÍsomnou výPoveďou v jednomesačnej výpovednej dobe z dóvodov rekonštrukcie budovy,
v ktorej sa predmet nájmu nachádza.

6,3 Najneskór v deň skonČenia nájmu je nájomca povinný predmet nájmu vyprataí' avyprataný
odovzdať prenaj ímatefovi.

6.4 Nájomca je Povinný oznámiť,prenajímatefovi písomne v lehote 90 dní pred dohodnutým
skonČením nájmu, Či Žiada o predÍženie nájmu alebó ho v dohodnutom termíne ukončí, ak tak
neurobÍ, Prenajímatef to bude povaŽovat' za prejav vóle ukončiť nájom v termíne dohodnutom
v tejto zmluve ako termín ukončenia nájmu.

článok VII.
Ostatné dojednania

7.1 Nájomca Prehlasuje, že stav prenajatých priestorov pozná a preberá ich v stave v akom sa
nachádzajú ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy. Nájomóa vyhlasuje, že prenajímané nebytové
priestory sú v stave spósobilom na dojednané užívanie (účel nájmu).
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7.2 Nájomca je povinný užívať predmet nájmu, spoločné priestory azariaďenia vsúlade so
vŠeobecne platnými právnymi predpismi, a to najmá hygienickými, bezpečnostnými
aprotipoŽiarnymi predpismi tak, aby nevznikla škoda anesmie použivať |átky, postupy
a zariadenia poškodzujúce životné prostredie výparmi, hlukom a vibráciami alebo inak, nad
hranicu prípustnú podfa príslušných noriem. Nájomca sa zavázuje pred začatím prevádzky
vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru resp. inej havárie.

7.3 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu vykonať nevyhnutné opravy v rozsahu prílohy
nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., inak zodpoveďázaškodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti
vznikla a nemá nároky, ktoré by mu inak prináIežali pre nemožnost' alebo obmedzenú možnosť
uživať predmet nájmu pre vady, ktoré včas neodstránil.

7.4 Nájomca sa zavázuje oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímatelovi potrebu
nevyhnutných opráv, ktoré sú nad rámec nariadenia vlády ě.87lI995 Z. z aumožniť vykonanie
týchto opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením týchto povinností vznikla.

7.5 Nájomca je povinný od vyťozumenia prenajímatefom o vzniku havárie v predmete nájmu
umožniť prenajímatefovi ihneď prístup k dóležitým zariadeniam objektu (k rozvodu plynu,
elektrickej energie, rozvodom SI a ÚK a pod.)

7.6 Stavebné úpravy nie je nájomca oprávnený vykonať bez písomného súhlasu prenajímateťa a
príslušného stavebného úradu.

7.7 Za prípadnú škodu na majetku nájomcu, ktorý sa nacháďza vprenajatých priestoroch,
prenaj ímatef nezodpovedá.

7.8 Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne závázných právnych
predpisov v oblasti BOZP a PO, v zmysle ktoqých bude zabezpečovať BOZP a PO v celom
predmete nájmu a v plnej miere nesie za ne zodpovedat'.

7.9 Nájomca je povinný vykonávať rcvízie vyplývajúce mu zo zákona.

7.10 Prenajímateť sazavázuje umožniť nájomcovi vstup do sociálnych zariadení.

7.11 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateťovi bez zbytočného odkladu akékol'vek zmeny
týkajúce sa jeho adresy, obchodného men4 právnej formy podnikania a pod.

7.12 Nájomca je povinný sprístupnit' nebytové priestory, ktoré sú predmetom nájmu, v prípade
požiadavky zástupcu prenajímatela na účely kontroly.

7.13 Nájomca je oprávnený vybaviť predmet nájmu prostriedkami ochrany proti neoprávnenému
vniknutiu osób do priestorov tvoriacich predmet nájmu (prostriedky elektronickej ochrany
a pod.). V prípade zabezpečenia predmetu nájmu mechanickými zábranami (mreže a pod.) je
nájomca povinný vopred odsúhlasit's prenajímatefom ich vzhlad a spósob ukotvenia.

7.14 Nájomca je povinný vyvesiť na dverách ním prenajatých nebytových priestorov oznam,
ktorý bude obsahovať jeho oťrciá|ny názov, úradné hodiny a kontakt na nájomcu v čase
neprítomnosti.
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7'15 Ak dójde k ukonČeniu nájmu z akýchkofvek dóvodov a nájomca neodovzdá nebytové
PriestorY najneskór v Posledný deň ukončerria nájmu alebo uplynutia výpovean".; t.t oty, zmluvnéstranY sa dohodli, Že nebYtové priestory móže výpratat'prenajimatel'na náklaáý u roapovednost,
nájomcu a Prenajímatef nenesie žiadnuzodpovún osť zápripádne škody, alebo stratu na veciachktoré sa budú v vypratávaných priesto roch nachádzat'.

7.16 Prenajímatef má právo v prípade porušenia
požadovat'od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške
zistenia porušenia.

ktoréhokofvek ustanovenia tejto zmluvy
100,-€ ato aj opakovane, vždy vprípade

7,17 Zmluvné stranY sa dohodli, že výšku nájomného upravia v prípade zmeny predpisu
Prenajímatefa, ktorý ustanovuje podmienky nařladania s majetkom 

^Mesta 
Lučenec a cenynájmov, Ak ná|omca odmietne oprávnenú zmenu výšky nájomného, má prenajímatef právo

odstúpit' od tejto zmluvy,

7,18 Prenajímatef a nájomca sa doho d|i, že v prípade čiastočnej úhrady viacerých pohfadávok
Po lehote sPlatnosti Prenajímatef bude považováť ia uhradenttvŽdy tu nájstaršiu pohl,adávku.

7,19 Y PríPade, Že Prenajímatel' bude potrebovať z dóvodu ekonomického využitia celej budovy
nájomcu Prest'ahovať, nájomca bude akceptovat' pridelenie nových kancálárii uruiárui" ,u
Prest'ahovat'v lehote do 60 dní odo dňa doručenia oŽnámenia o priáelení iných kancelárií.

čhnok VIII.
záverečné ustanovenia

8,1 Táto nájomná zmluva mÓŽe byt' menená alebo doplnená výlučne formou písomných
a oČÍslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteťnú súčast, zmluvy a je vyhoto vená v 4(štyroch) rovnopisoch, nájomca obdržijedno a prenajímatel'tri vyhotou"niu.

8,2 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo zčasti účinné, alebo neskór stratia
ÚČinnost', nie je tým dotknutá Účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení
a na vYPlnenie medzier sa PouŽije právna úprava, ktorá pokiať je to právne možné sa čo najviac
PribliŽuje zmYslu a ÚČelu tejto zmluvy, pokiur pri uzatiáraní tejto zmluvy zmluvné strany tútootázkubrali do úvahy.

8,3 Na vŠetkY ostatné touto zmluvou neupravené práva a povinnosti prenajím ateía anájomcu sa
vzt'ahujú PrísluŠné ustanoveni a zákona č. 116190 Žb, , ,nění neskoršich predpisov.

8.4 Nájomca súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve.

8,5 Táto zmluva je ÚČinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Ak sa do troch mesiacov od
uzavretia zmluvY zmluva nezverejnila, platí, že kuŽairetiu Žmluvy nedošlo. Ak zmluva nie je
zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzavretia, móže nájomca podát' návrh na jej zverejnen'ie
v obchodnom vestníku.
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8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli anaznaksúhlasu ju
podpisujú.

v Lučenci dňa t,z. lr, ,lá / /

zanájomcu;

ŤuRlsrtcrÝ
NOVOHRAD ApoDPotANtE

|ao: 4) í gg 425

Mgr. Tomáš Belko
riaditef r. o. LUKUS

PhDr. ra pivková
predsedky predstavenstva

r.*--

/."5
01 LUčENEC




