
NÁJOMNÁ ZMLUVA
podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Obchodné meno: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre (v skratke SDKSvN)
Sídlo:
Zastúpené:

ul.7. pešieho pluku 1,949 01 Nitra 
Mgr. art. Martin Kusenda - riaditeľ

IČO: 36103004
DIČ: 2021467979
Číslo účtu: SK 73 8180 0000 0070 0031 1548
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
rozpočtová organizácia zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom 
(ďalej len „nájomca“)

a

Obchodné meno: AKTUÁL, spol. s r.o
Registrácia: Obchodný register OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 15953/T
Sídlo: 925 91 Kráľová nad Váhom 622
Zastúpená: Ing. Vladimír Máčik - konateľ
IČO: 31434 584
DIČ: 2020374246
1Č DPH: SK2020374246
IBAN: SK82 0200 0000 0007 5700 7132
(ďalej len „prenajímateľ“)

uzatvárajú za vzájomne túto nájomnú zmluvu (ďalej len „zmluva“).

1. Predmet nájmu

1.1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v KN vedenom Okresným 
úradom Šaľa, katastrálnym odborom na LV č. 3183, k.ú.: Kráľová nad Váhom, ako 
parcely registra "C" číslo:

• 2078/271 o výmere 179 m2, zastavané plochy a nádvoria,
a stavba zapísaná na L V č. 2267, k.ú.: Kráľová nad Váhom, ako stavba súpisné číslo 622, 
na parcele č. 2078/273 - priemyselná budova (ďalej len „nehnuteľnosť“ alebo 
„predmet nájmu“).

1.2 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do nájmu nehnuteľnosť označenú v bode
l.l tejto zmluvy za podmienok dojednaných v tejto zmluve, skladové priestory o rozlohe 
100 m2.



2. Účel nájmu

2.1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nehnuteľnosť označenú v bode 1.1 tejto zmluvy do 
nájmu na skladovacie účely o rozlohe 100 m2 - pre skladovanie rekvizít, kulís, strojov 
a zariadení v správe SDKSvN.

2.2 Nájomca má právo užívať predmet nájmu výlučne podľa bodu 1. tohto článku. Zmena 
v užívaní predmetu zmluvy je možná len so súhlasom prenajímateľa.

3. Doba trvania zmluvy

3.1 Prenajímateľ poskytuje nájomcovi predmet nájmu označený v bode 1.1 tejto zmluvy na 
dobu určitú, počas stavebných prác v budove SDKSvN až po odovzdanie diela, 
s predpokladaným termínom ukončenia 31.12.2020. Termín ukončenia nájmu bude 
oznámený prenajímateľovi písomne, minimálne 10 dní vopred.

4. Nájomné a ostatné platby

4.1 Výška nájmu je určená dohodou zmluvných strán. Nájomné je vo výške 200,00 € (slovom 
dvesto eur) mesačne bez DPH. V cene nájmu je aj poskytovanie služieb spojených 
s užívaním prenajatej veci (t.j. stráženie objektu, spotreby el. energie, vodné a stočné).

4.2 Výška dohodnutého nájomného nezahŕňa daň z pridanej hodnoty podľa príslušných 
právnych predpisov (ďalej len „DPH“). Dohodnuté nájomné podľa tejto zmluvy 
predstavuje odplatu za zdaniteľné plnenie na účely DPH, preto nájomca okrem platby 
nájomného stanoveného v tejto zmluve zaplatí aj DPH v súvislosti s danou platbou 
nájomného v súlade s príslušnými predpismi.

4.3 Nájomné podľa bodu 1. tohto článku bude hradené nájomcom prenajímateľovi mesačne, 
na základe daňového dokladu (faktúry), vždy k poslednému dňu bežného mesiaca, za 
ktorý je nájomné platené. Za deň úhrady nájomného sa považuje deň, kedy budú peňažné 
prostriedky pripísané v prospech účtu prenajímateľa alebo započítané voči záväzku 
prenajímateľa voči nájomcovi.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Nájomca je povinný prenajatý predmet nájmu užívať obvyklým spôsobom v súlade 
s účelom nájmu dojednanom v bode 2.1 tejto zmluvy.

5.2 Nájomca sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy na ochranu životného prostredia, 
prírody a vodných zdrojov, BOZP, požiarne ochrany a dodržiavať povinnosti 
prevádzkovateľa a pôvodcu odpadu. Pri porušení uvedených podmienok je nájomca 
povinný znášať vzniknuté škody vrátane sankcií udelených príslušnými orgánmi.

5.3 Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do užívania iným osobám.



5.4 Nájomca nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávať 
stavebné úpravy na predmete nájmu. V prípade realizácie stavebných úprav so súhlasom 
prenajímateľa sa nájomca zaväzuje všetky stavebné úpravy vykonávať výlučne na vlastné 
náklady, bez nároku na akúkoľvek náhradu, a to ani po skončení nájmu.

5.5 Nájomca sa zaväzuje v prípade skončenia nájomného vzťahu dohodnutého touto zmluvou 
odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi, a to najneskôr v deň skončenia alebo zániku 
nájomného vzťahu.

5.6 Nájomca sa ďalej zaväzuje:
• pri vzniku havarijného alebo mimoriadneho stavu z akýkoľvek príčin nahlásiť 

vzniknutú situáciu nielen na orgán štátnej správy, ale aj prenajímateľovi za účelom 
zistenia príčin a dôsledkov havárie. V prípade vzniku škody na životnom prostredí 
v dôsledku porušenia povinností nájomcom, je nájomca povinný vo svojom mene 
a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne 
odstrániť všetky škody na životnom prostredí uviesť lokalitu do pôvodného stavu, 
o postupe prác je nájomca povinný prenajímateľa informovať,

• niesť zodpovednosť za škody vzniknuté pri porušení požiarnych, technických, 
hygienických predpisov a noriem v plnom rozsahu,

• umožniť prenajímateľovi vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok prenájmu a na 
požiadanie obhliadku predmetu nájmu.

5.7 Prenajímateľ sa zaväzuje najmä:
• zabezpečiť nerušené užívanie predmetu nájmu v súlade s touto zmluvou a právnymi 

predpismi,
• zabezpečiť poskytovanie služieb spojených s užívaním predmetu nájmu,
• zabezpečiť nájomcovi riadny prístup k predmetu nájmu.
• poistiť predmet nájmu proti živelným pohromám a udalostiam, vandalizmu, krádeže 

a zodpovednosti voči tretím osobám.
5.8 Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v riadnom stave 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Všetky náklady spojené s uvedením predmetu 
nájmu do pôvodného stavu, znáša nájomca sám. V prípade zistenia škody na majetku 
prenajímateľa preukázateľne zavineného nájomcom nad rámec obvyklého opotrebenia, sa 
nájomca zaväzuje túto nahradiť najneskôr v lehote 30 dní od výzvy prenajímateľa.

6. Skončenie a zánik nájmu

6.1 Nájom skončí:
• dohodou zmluvných strán
• výpoveď zo zmluvy môže byť daná len zo zákonného dôvodu.

6.2 Výpovedná lehota je 3 mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. V prípade, ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného podľa 



článku 4. tejto zmluvy a prenajímateľ z tohto dôvodu vypovie nájomnú zmluvu, 
výpovedná lehota predstavuje 30 dní, a táto plynie od doručenia písomnej výpovede 
druhej zmluvnej strane.

6.3 Nájomca a Prenajímateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nastanú dôvody 
uvedené v § 679 Občianskeho zákonníka.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol s predmetom nájmu oboznámený. 
Vyhlasuje, že predmet nájmu spĺňa všetky predpoklady na riadne užívanie a podpisom 
tejto zmluvy zároveň potvrdzuje prevzatie predmetu nájmu za účelom jeho užívania 
v súlade s touto zmluvou.

7.2 Otázky touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

7.3 Táto zmluva, s obsahom ktorej zmluvné strany súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú, 
nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po zverejnení na internetovej stránke www.sdn.sk.

7.4 Zmluvu je možné meniť len prostredníctvom písomných postupne očíslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

7.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
prenajímateľ a jedno vyhotovenie nájomca.

V Kráľovej nad Váhom dňa V Nitre dňa

ladimír NÍáčik

konateľ
AKTUÁL, spol. s r.o.

Staré divadlo 
Karola Spišáka 

v Nitre

A K T U A L, spol. š r.'ó. 
Č. 622

625 91 Kráľová nad Váhom
lli. 7. peäleho pluku. 949 01 Nitra

teL/tax: *421 37 652 40 91 
KO. 36103004, DIČ: 2021467976


