
NÁJOMNÁ ZMLUVA  
č. 10341/2011 

podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  
Zmluvné strany: 
Prenajímateľ: Mesto Krupina 
   sídlo:   Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01  Krupina 
   zastúpené:  Ing. Radoslavom Vazanom – primátor mesta 
   IČO:   00 320 056 
   DIČ:   2021152540 
   bankové spojenie:  VÚB a.s. Zvolen, expozitúra Krupina 
   číslo účtu:  20020412/0200 
/ďalej len „prenajímateľ“/ 
a 
Nájomca:   Mestský podnik služieb s.r.o. 
   sídlo:   Krupinica 427, 963 01  Krupina 
   zastúpené:  Ing. Jozefom Kolíkom – konateľom spoločnosti 
   IČO:   36027278 
   bankové spojenie: VÚB Zvolen, expozitúra Krupina 
   číslo účtu:  1221135851/0200 
/ďalej len „nájomca“/ 
Po vzájomnej dohode uzatvárajú túto nájomnú zmluvu: 
 

Článok I 
Predmet nájmu a účel nájmu 

 
1) Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu ako je uvedené v prílohe č. 1, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy, menovite:   
− pozemkov v areály MsPs s.r.o., tak ako sú zamerané geometrickým plánom č. 

59/2011, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a prenajímateľ sa 
týmto zaväzuje, že bezodkladne požiada o zápis geometrického plánu do 
katastra nehnuteľností, 

− pozemkov pod skládkou komunálneho odpadu, 
− hnuteľného majetku.  

2) Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu predmet nájmu citovaný v čl. I. odst. 
1) tejto zmluvy, v zmysle mandátnej zmluvy uzavretej medzi mandantom Mestom 
Krupina a mandatárom Mestským podnikom služieb s.r.o. dňa 14.12.2001, resp. za 
účelom vykonávania ďalších činností, ktoré sú predmetom činnosti nájomcu. 

3) Účelom nájmu je zabezpečenie prevádzkovania predmetu zmluvy, jeho hospodárne 
a efektívne využitie. 

Článok II 
Doba nájmu 

Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou od 1.4.2011. 
 

Článok III 
Nájomné 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 8000 € /osemtisíc eur/ za 

kalendárny rok. 



2) Nájomné bude nájomca uhrádzať v mesačných splátkach v 1/12 z ročného nájmu, 
posledná mesačná splátka je splatná k 15.12. príslušného kalendárneho roka na účet 
prenajímateľa číslo 20020412/0200, variabilný symbol je číslo zmluvy 10341/2011. 

3) V prípade omeškania sa nájomcu s platením nájomného je prenajímateľ oprávnený 
vyúčtovať nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

 
Článok IV 

Služby 
1) Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ nebude poskytovať nájomcovi služby 

spojené s užívaním nebytových priestorov (napr. elektrickú energiu, plyn, teplo, 
vodné stočné ) a iné služby spojené so zabezpečením prevádzkovania predmetu 
nájmu . Nájomca je povinný tieto služby si obstarať sám na vlastné náklady. 

 
Článok V 

Technický stav predmetu 
1) Prenajímateľ prenechá nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie 

nájomcom na základe tejto zmluvy. 
2) Nájomca dobre pozná technický stav predmetu nájmu už aj z doterajšieho užívania, 

v tomto stave ho preberá a súhlasí, aby bol odovzdaný v stave v akom sa nachádza 
ku dňu podpísania tejto zmluvy, žiadne vady si nevymieňuje. 

 
Článok VI 

Práva a povinnosti nájomcu 
1) Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného dodatku k tejto 

zmluve. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu. 
2) Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých vecí, za 

bezpečnú prevádzku, za vykonanie revízií rozvodov elektrickej energie, revízií 
bleskozvodov a vybavenie hasiacimi prístrojmi na predmete nájmu v zmysle 
platných právnych predpisov a vykoná ich na svoje náklady. 

3) Nájomca je povinný umožniť povereným pracovníkom prenajímateľa vykonať 
kontrolu stavu prenajatého majetku. 

4) Prenajímateľ má právo kontrolovať efektívne využívanie predmetu nájmu a za týmto 
účelom nahliadať do písomností spojených s vykonávaním činnosti nájomcu. 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že odpisy z technického zhodnotenia dlhodobého 
prenajatého majetku, uhrádzané nájomcom bude vykonávať nájomca. Nájomca je 
povinný vopred požiadať prenajímateľa o súhlas s vykonaním technického 
zhodnotenia. Účtovnú a majetkovú evidenciu prenajatého majetku vykonáva 
prenajímateľ a zároveň predmet nájmu odpisuje. 

6) Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca môže vytvárať rezervy na opravy prenajatého 
dlhodobého majetku za podmienok ustanovených v osobitnom predpise. 

7) Nájomca môže vykonávať prípadné stavebné úpravy na prenajatých 
nehnuteľnostiach len so súhlasom prenajímateľa a príslušného stavebného úradu. 

8) Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s užívaním prenajatého 
majetku, počas doby nájmu je povinný hradiť zo svojich prostriedkov všetky náklady 
na údržbu a opravy, okrem opráv ktoré je podľa zákona povinný prenajímateľ, 
o ktorých je nájomca povinný  prenajímateľa písomne informovať. 

9) Nájomca sa zaväzuje starať o prenajatý  majetok so starostlivosťou riadneho 
hospodára a udržiavať ho v stave obvyklom s ohľadom na amortizáciu jednotlivých 
súčastí prenajatého majetku. 
























