
Zmluva o nájme nebytových priestorov
uzatvorená podľa zákona Č. 116 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“)

zjednej strany medzi:

Prenajímatel‘om: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Jarok
Sídlo: Pod kostolom 815 57A, 951 48 Jarok, Slovenská republika
zastúpená: ThDr. PhDr. Peter Klech, PhD., farár
iČo: 340 728 29
DIČ: 2021004634
mAN: SK56 0900 0000 00003123 1346

(ďalej ako „prenajímateľ“)

a z druhej strany
medzi

Nájomca: Obec Jarok
Sídlo: Hlavná ul. 283 176, 951 48 Jarok, Slovenská republika
Zast.. Stanislav Sťahel, starosta
iČo: 00308056
DIČ: 2021062714

(ďalej ako „nájomca“)

za nasledovných podniienok:

PREDMET NÁJMU

(I) Prenajimater je vlastníkom pozemku parc. reg. C-KN Č. 393 1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 2127 m2, evidovanej na liste vlaswíctva Č. 797 vedenom Okresným úradom, katastrálnym
odborom Nitra pre katastrálne územie Jarok, obec Jarok, okres Nitra a budovy na nej postavenej so
súpisným Číslom 403, Adresa predmetu nájmu je: Pod kostolom 57, Jarok.

(2) Predmet nájmu predstavuje nebytový priestor nachádzajúci sa na I. nadzemnom podlaží budovy
uvedenej v ods. I tohto Článku, a to konkrétne štyri miestnosti vyznačené v půdoryse budovy, tvoriaci
Prilobu Č. I tejto zmluvy. Celková výmera predmetu nájmu je 194 m2 (ďalej spolu len “nebytové
priestory“ alebo “predmet nájmu“). SúČasťou zmluvy je aj jednoduchý nákres predmetu nájmu.

(3) Prenajímateľ prenecháva touto Zmluvou nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie podľa Čl. III.
ods. (2) Zmluvy na dohodnutý účel nájmu podl‘a Čl. II Zmluvy a nájomca sa zavázuje platiť
prenajímateľovi nájomné podľa Čl. IV Zmluvy.

(4) Prenajímatel‘ vyhlasuje, že mu je predmet nájmu známy jev stave spósobilom na užívanie a nemá žiadne
vady alebo nedostatky, ktoré by obmedzovali jeho uživanie nájomcom a ako taký ho preberá do
uživania.

(5) Prenajimatel‘ vyhlasuje, žeje oprávnený nehnuteľnost‘ prenajať.



Či. ii
ÚČEL NÁJMU A PODNÁJONI

(1) Nebytové priestory, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy ajej prípadných dodatkov si nájomca prenajíma
výlučne na verejnoprospešné účely spočívajúce jednak vo vybudovaní muzeálnej expozície zameranej
na tradície a život v obci v minulosti a jednak vo vytvorení priestorov pre činnost‘ a fungovanie
miestnych folklórnych súborov. Zámer uzatvoriť tůto nájomnú zmluvu za účelom podl‘a predchádzajúcej
vety schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Jarok dňa 17. 09. 2021 uznesenírn Č. 46 2021.

(2) Nájomca nemóže dat‘ predmetu nájmu dat‘ do podnájmu tretej osobe bez písomného súhlasu
prenajímateľa s výnimkou prípadov bezodplatného užívania zo strany folkiórnych súborov pósobiacich
v obci Jarok tak, ako to predpokladá účel nájmu definovaný v či. 11 ods. (1) tejto zmluvy.

Či. iii
DOBA NÁJMU

(1) Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.12. 2021 do 31.12.2031.
(2) Prenajímateľ aj nájomca sú oprávneni vypovedat‘ túto Zmiuvu aj pred uplynutím doby nájmu na ktorú

bola Zmluva uzatvorená aj z nasledujúcich důvodov a to zo strany:
a) prenajímatel‘a, ak:

1. nájomca užíva predmet nájmu spůsobom, ktorým prenajímateľovi vzniká preukázateľná škoda;
2. nájomca mešká so zaplatením nájomného o viac ako 15 dní od dohodnutej doby splatnosti

a zameškané nájomné nezaplatí ani do 15 dní od pisomného upozornenia. ktoré doručí
prenajímateľ nájomcovi;

3. nájomca poruší niektorú so svojich povinností uvedenú v tejto zmluve a neučiní nápravu do 15
dní od písomného napomenutia prenajímateľom;

b) nájomcu, ak:
I. prenajímateľ vykonal v predmete nájmu úpravy, ktoré podstatným spósobom obmedzujú jeho

užívanie na účel, na ktorý je predmet nájmu prenajatý;
2. nájomca stratí oprávnenie prevádzkovať činnost‘, na ktorú si predmet nájmu prenajal.

(3) V prípade výpovede z dóvodov uvedených v či. III. ods. 2, či už zo strany prenajímateľa, resp. nájomcu,
musí byť táto výpoveď podaná písomne a výpovedná lehota je tn mesiace. Výpovedná doba začína
plynút‘ prvým dňorn mesiaca nasledujúceho Po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmiuvnej strane, pričorn prenajímateľ má právo požadovat‘ nájomné počas celej výpovednej doby aj
v prípade, ak by nájomca predmet nájmu nevyužíval, resp. neprevádzkovai svoju činnost‘ uvedenú
v predmete nájmu.

(4) V prípade zmeny vlastníka nehnuteľnosti uvedenej v Čl. I ods. I prechádzajú všetky práva a povinnosti
prenajímatei‘a voči nájomcovi na nového vlastníka. Rovnako práva a povinnosti nájomcu voči novému
prenajímateľovi zostávajú zachované bez zmeny.

Či. iv
NÁJOMNÉ

(I) Zmluvné strany dohodli na výške nájmu 200 eur ročne.
(2) Nájomné nezahřňa úhradu prevádzkových nákladov podra čI. V Zmluvy.
(3) Nájomné je splatné raz ročne a to vždy do 31. januára toho konkrétneho roku, za ktorý sa nájomné platí.

Nájomné nájomca zaplatí bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto
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zmluvy s VS 308056, pričom nájomné vo fornie peňažného pinenia bude v spojitosti s ustanovením Čl.
IV ods. (6) tejto zmluvy prenajímateľovi uhradené Po PrvÝ krát za rok 2027 do 31. januára 2027.

(5) Ak nebude nájomné uhradené v lehote podľa ods. 3 tohto článku, nájomca je povinný zaplatit‘
prenajímatel‘ovi úrok z orneŠkania vo výške 0,05° o za každý začatý deň omeŠkania sa s platenim
nájomného až do zaplatenia dlžnej sumy.

(6) Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomca vykoná opravy predmetu nájmu a to tak, že v dotknutých
miestnostiach, ktoré Ivona predmet nájmu vymení okná, vymeni kompletne elektroinŠtaláciu, opraví
omietky a predmet nájmu vymaľuje, na čo týmto prenajírnateľ zároveň udeľuje nájomcovi
pnedchádzajúci písomný súhlas. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že v tomto bode uvedené opravy
budú minimálne v hodnote 1000 eur, čo predstavuje hodnotu nájomného počas 60 mesiacov. Z tohto
důvodu sa prenajímateľ a nájomca dohodli, že nájomné dohodnuté v Čl. IV. ods. (I) si prenajímateľ
počas prvých 60 mesiacov (5 rokov) doby nájmu nebude uplatňovat‘.

(7) Prenajíniateľ na nájomca sa dohodli, že prenajimateľ má právo požadovat‘ preukázanie reálnych
nákladov, ktoré nájomca vynaloží na práce podra Čl. IV. ods. (6) ako aj požadovat‘ vykonanie uvedených
prác v požadovanej kvalite. V pripade, že celkové náklady nedosiahnu výšku podľa Čl. IV. ods. (6), resp.
kvalitu, ktorá je pnimerané, prenajímater má právo požadovat‘ nájomné od Času, keď výške
preukázateľných nákladov na opravu predmetu nájmu bude rovná výŠke nájomného, ktoré by nájomca
zaplatil prenajímateľovi odo dňa užívania predmetu nájmu.

ČLV
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

(I) Pod prevádzkovými nákladmi sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú náklady, ktoré sú účelne vynaložené v
súvislosti s obvyklým užívaním predmetu nájmu.

(2) Prenajimatel‘ zabezpečí pre nájomcu nasledovné tovary a služby v súvislosti s obvyklým užívaním
predmetu nájmu:
a) vodné a stočné;
b) dodávka tepla;
c) dodávku elektrickej energie
pričom náklady na tieto tovary a služby NIE sú zahrnuté v cene nájomného podľa Čl. IV tejto zmluvy
a prenajímateľ má právo požadovat‘ refundáciu nákladov vynaložených v súvislosti so zabezpečením
týchto tovarov a služieb pre nájomcu.

(3) Nájomca si nemůže uplatňovat‘ nárok na žiadne mé služby od prenajimateľa okrem tých, ktové sú
uvedené ods. 2 tohto Článku,

Čl. Vl
OSTATNÉ DOJEDNANIA

(I) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámit‘ prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má
prenajímateľ vykonat‘ na vlastné náklady a umožnit‘ vykonanie týchto i mých nevyhnutných opráv; inak
nájomca zodpovedá za Škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

(2) Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za poŠkodenie predmetu nájmu a spoločných Častí a zariadeni a je
povinný odstránit‘ Škody, pokial‘ poŠkodenie zavinili jeho zamestnanci, klienti, zákazníci, návŠtevníci,
dodávatelia alebo ak Škody na predmete nájmu vznikli neodborným zaobchádzaním, ktoré bob
v rozpore s touto Zmluvou alebo nesp]nením povinností zo strany nájomcu.

(3) Ak nájomca napriek písomnej upomienke nesplní do primeranej doby svoju povinnost‘ v zmysle ods. 2,
prenajímateľ má právo nechat‘ odstrániť Škody na náklady nájomcu.
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(4) Pokiaľ sa vyskytnú vážne poškodenia, ktoré sa týkajú konštrukcie budovy, je nájomca povinný takéto
poškodenie bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi. Nájomca sa pritom zaväzuje udržiavať predmet
nájmu v stave spósobilom na užívanie a to na svoje náklady v zmysle nariadenia vlády Č. 87 1995 Z.z..

(5) Pri skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímatel‘ovi predmet nájmu vyprataný od
všetkých hnuteľných predmetov a odovzdať ho v stave v akom ho prevzal v zmysle Zmluvy
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomca však nieje povinný vykonaf vymaľovanie priestorov.

(6) Nájomca je oprávnený vykonaf stavebné úpravy na predmete nájmu iba Po predchádzajúcom písomnom
súhlase prenajímateľa, pričom nájomca sa zaväzuje vykonávať si samostatne vŠetky drobné udržiavacie
práce na predmete nájmu, ktorými sa rozumejú drobné opravy, ktorých rozsah stanovuje príloha
nariadenia vlády Č. 87 1995 Z.z., kde náklad na jednotlivú opravu nepresiahne 33 eur, ako aj výmena
drobných súčiastok jednotlivých predmetov. Okrem týchto sa nájomca zaväzuje vykonať úpravy
uvedené v Čl. IV. ods. (6).

(7) Pri hroziacom nebezpečenstve vzniku škód je prenajímatel‘ oprávnený kedykoľvek vstúpiť do budovy
a priestorov prenajatých nájomcom aj bez predchádzajúceho ohlásenia. Ak prenajimateľ vstúpi do
predmetu nájmu bez predchádzajúceho ohlásenia a bez zbytočného odkladu nepreukáže nájomcovi, že
bezprostredne hrozilo nebezpeČenstvo Škód, zodpovedá prenajimateľ za prípadnú Škodu, ktorú
prenajímateľ spósobil nájomcovi v súvislosti s neohláseným vstupom do predmetu nájmu.

(8) Za zabezpeČenie úloh o ochrane pred požianrii podra ~ 4,5 a 9 zákona NR SR Č. 314 2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v predmete nájmu odo dňa prevzatia priestorov zodpovedá nájomca týchto
priestorov.

(9) Za zabezpeČenie úloh a povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pil práci podra zákona Č.
124 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v predmete nájmu
odo dňa prevzatia priestorov zodpovedá nájomca.

(10) Prenajímateľ sa zavázuje udržiavať nehnuteľnosf, v ktorej sa nachádza predmet nájmu v súlade so
všeobecne platnými hygienickými predpismi.

(II) Nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ predmet nájmu nemoho] uživať dohodnutým spůsobom
z dóvodu vád, ktoré nespósobil a z dóvodu vykonávania technických a mých opatrení alebo stavebných
úprav uskutoČňovaných prenajímaterom.

(12) Nájomca prehlasuje, že poistí svoj majetok vnesený do predmetných priestorov proti všetkým bežným
rizikám, hlavne proti krádeži, poškodeniu a zniČeniu veci vodou z vodovodných zariadení, poŠkodeniu
požiarom a pod. Pokiaľ si nájomca tento majetok nepoisti, za prípadné škody, ktoré by z titulu
nepoistenia neboli kryté, zodpovedá sám nájomca a prenajimateľ nenesie akúkorvek povinnosť
vznilmuté Škody nájomcovi nahradif. VyŠšie uvedené sa nevzťahuje na povinnosť prenajimatel‘a uhradiť
Škodu, ktorá vznikla ako důsledok zavineného poruŠenia povinností prenajimateľa vyplývajúcich z tejto
Zmluvy alebo zo zákona.

(13) Prenajímateľ sa zaväzuje mať uzatvorené poistnú zmluvu na poistenie nehnuteľnosti, v ktorej sa
nachádza predmet nájmu, hlavne proti živlom, proti požiaru, proti krádeži, proti poškodeniu vodou z
vodovodných zariadení, proti vandalizmu, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú tretim
osobám s primeranou poistnou sumou (bez podpoistenia) a udržiavať poistenie v platnosti po celú dobu
platnosti tejto Zmluvy. Na pisomnú žiadosť predloží prenajímateľ zmluvu nájomcovi do 3 dni od
doruČenia žiadosti.

(14) Nájomca vyhlasuje, že jeho aktivity nie sú v rozpore s morálkou Rimskokatolíckej cirkvi. Nájomca sa
zavázuje, že nebude vyvíjať Činnosť, predávať tovar, prevádzkovať služby a Činnosť, vrátane reklamy,
ktoré sú v rozpore s morálkou Rímskokatolíckej cirkvi.

(IS) Náomca je povinný v prípade havárie alebo živelnej pohromy zabezpečiť bez zbytoČného odkladu
možnosť vstupu prenajímateľa, resp. ním poverených osób do predmetu nájmu, inak nájomca zodpovedá
prenajímatel‘ovi podl‘a prisluŠných ustanovení Občianskeho zákonnika.
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(16) Ak sa na predmete nájmu zistia nedostatky, za ktoré prebrali záruku dodávatelia výrobkov alebo služieb
v zmluvnom vzfahu s prenajímatel‘om, je prenajímatel‘ povinný zabezpečiť odstránenie týchto
nedostatkov v rámci záručnej doby.

(17) Nájonica sa zaväzuje zabezpečiť predmet nájmu tak, aby nebol prístupný nepovolaným osobám,
rovnako aj to, že sa na predmete nájmu nebudú vykonávaf práce v nedele a prikázané sviatky a že
svojou činnosfou nebude narúšať charakter miesta nachádzajúceho sa v blízkosti farského kostola.
Záujmová činnosf folklórnych súborov a návŠtevné hodiny muzeálnych expozícií nie sú dohodou
zmluvných strán považované za rušivé práce v zmysle predchádzajúcej vety.

(18) Za Škody vzniknuté na predmete nájmu, ktorých původ je zdoby pred vznikom nájmu, nájomca
nezodpovedá, ak sa aj prejavia za doby trvania nájmu.

ČL VII
POUŽITEĽNÉ PRÁVO A PRÍSLUšNOSt SÚDU

(1) Táto Zmluva ako aj všetky právne vzťahy, ktoré z nej vyp]ývajú, sa nadia slovenským právom.
(2) Pne všetky spory, vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo jej ponušenia, zrušenia alebo neplatnosti platí

príslušnosf súdu, stanovená podľa slovenského procesného predpisu.

ČL VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pničom prenajímater obdrži dva rovnopisy a nájomca
jeden rovnopis.

(2) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia v zmysle osobitných predpisov na webovom sídle nájomcu.

(3) Všetky práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
(4) Zm]uvné strany sú oprávnené postúpiť svoje pohl‘adávky z tejto Zmluvy len Po prechádzajúcom

písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.
(5) Ak by bob nejaké ustanovenie Zmluvy neplatným, nedotkne sa to ostatných zmluvných ustanovení‘

Zmluvné strany vyhlasujú, že spolu dohodnú namiesto neplatného zmluvného ustanovenia účinné
ustanovenie, ktoré sa bude ekonomicky aj vecne čo najviac približovať neplatnému ustanoveniu.

(6) Zmeny a dopInky tejto Zmluvy sú prípustné výlučne v písomnej fonrie v podobe očíslovaného dodatku
k Zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.

(7) Miestom doručovania zmbuvných strán sú ich adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, alebo má adresa,
ktorú zmluvná strana písomne oznámi druhej zmbuvnej strane ako adresu pre doručovanie. Písomnosti sa
budú doručovať osobne (oprávnenému zástupcovi) alebo poštou ako doporučená zásielka. Pisomnosť sa
považuje za doručenú dňom jej pnijatia adresátom, v prípade osobného doručovania (prijatie musí byť na
zásiebke potvrdené zo strany adresáta) alebo uplynutím 3. (tretieho) dňa odo dňa vrátenia zásielky ako
nedoručenej a to bez ohľadu na skutoČnost‘, či adresát zásielku skutočne prevzal. Zmluvné strany
súhlasia aj s elektronickou komunikáciou pre účely včasného vzájomného infonmovania sa
o skutočnostiach, pre ktoré je potrebné preukázanie odosbania v zmysle tohto bodu.

Zoznam príloh:
Príloha č. I - Půdorys predmetu nájmu

V Jarku, dňa 08. 11.2021
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Rímskokatoiícka cirkev
Farnost‘ Jarok
ThDr. PhDr. Peter Kiech, PhD., farár

Biskupský ucad v Nitre
~.

SCHVAL‘ JJEM
Nitra. dnaltLO2/

Prenajírnateľ:

*

*

*
anislav St‘ahel, starosta
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