
 
 Z M L U V A 

o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle ust.§ 720 obč.zák. v spojení so zák.čís.116/90 
Zb. v znení neskorších predpisov 

______________________________________________________________________________ 
medzi účastníkmi dňa: 03. 10. 2019 

 
  1/  Obec Semerovo so sídlom  941 32  Semerovo č. 345 zastúpená:  Mgr. Milanom Mikulcom,  
                  starostom obce 
       IČO:  00309257 
       Bankové spojenie:  VUB, č. účtu: SK63 0200 0000 0001 7212 0172 

      ako p r e n a j í m a t e ľ.  
 a 

2/ HODIS  s.r.o.  so sídlom  Dvorská cesta  8988/3, 940 42 Nové Zámky, zastúpená konateľom   
    Marekom Ficom, zapísaná v OR OS Nitra odd. Sro vl.č. 48613/N 
    IČO: 52 482 901 
    bankové spojenie: SK38 8330 0000 0025 0170 0995 
    povolenie na činnosť podľa  predmetu činnosti  zapísanej v obchodnom registri  
    ako n á j o m c a. 

  
I. P r e d m e t 

 Obec Semerovo  je vlastníkom nehnuteľnosti vedenej katastrom nehnuteľností pre kat. úz. obce 
Semerovo na liste vlastníctva číslo 1 vedenej ako  kultúrny dom  súp. čís  526 postavený na  CKN parc. 
číslo  43 vo vlastníctve  podľa zápisu na strane BLV pod por.č. 1, Obce Semerovo  v celosti vrátane 
technologického vybavenia a spotrebičov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve a tvorí 
neoddeliteľnú  súčasť zmluvy. 

 
     II. 
Obec Semerovo  prenajíma z tejto nehnuteľnosti miestnosti, 

- kuchyňa  s celkovou podlahovou plochou 38,7  m2, 
- vedľajšie miestnosti s podlahovou plochou 31,56 m2 a soc. zariadenia, 
  spolu v podlahovej ploche 70,26 m2 – uvedené v situačnom náčrte označené ako kuchyňa, 
vstup, chladiarenský box, sklad inventár, sklad a miestnosť pre upratovačku a sociálne zariadenia.    
 Prenajaté priestory  sú vybavené technológiu, elektrospotrebičmi,  ktoré  sú tiež predmetom 
nájmu.         

 Podpísaný konateľ Marek Fica vyhlasujem, že nebytové priestory uvedené v ust. čl. I.  
tejto zmluvy, si obchodná spoločnosť HODIS s.r.o. prenajíma.    
 Pri odovzdaní a prevzatí prenajatého priestoru sa vykoná súpis inventáru a vyhotoví preberací 
protokol v písomnej aj fotografickej podobe, zabezpečený poverenou osobou z obecného úradu, keď sa 
súčasne  vykoná  odskúšanie funkčnosti zariadení a doplnkov v prenajatej kuchyni. 
                     

III. Ú č e l 
 Prenajaté nebytové priestory prenajímateľ prenajíma výlučne za účelom zriadenia  vývarovne  

s následným rozvozom stravy, v kombinácii s výdajňou  stravy. 
Povolenie z RÚVZ /hygiena/  a preklasifikovanie prevádzky na spoločné stravovanie a výdaj 

stravy zabezpečí nájomca na vlastné náklady. 
 
IV. N á j o m n é 

 Dohodnutá výška mesačného nájomného za nájom nebytových priestorov je 350.- Eur. 
  

 V. 
 Dohodnuté mesačné nájomné bude platené mesačne vopred vždy  k 25. dňu v mesiaci na základe 

faktúry vystavenej prenajímateľom s dohodnutou lehotu splatnosti 14 dní tak, aby  posledný deň  
splatnosti pripadol na 25-ty  deň v mesiaci. 

Podkladom na zaplatenie nájomného bude faktúra vystavená prenajímateľom ku dňu splatnosti 
splátky nájomného, s lehotou na zaplatenie l4 dní. 



 Pri omeškaní so zaplatením  splatného nájomného, zaplatí nájomca úrok z omeškania, ktorého 
výšku si účastníci dohodli na 0,05 % za každý deň omeškania počítaného od dňa splatnosti vystavenej 
faktúry na zaplatenie nájomného. 

 
 VI. 

 Nájomca si bude uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkovou nebytového priestoru  z 
vlastných prostriedkov. 

 Prenajímateľ zabezpečuje v prenajatom priestore dodávku elektriny, plynu,  vody, vývoz žumpy, 
teplo, vývoz  komunálneho odpadu za odplatu platenú nájomcom. Fakturovanie spotrebovaných nákladov 
zo strany obce  /elektrina,  plyn, voda/, bude vychádzať  zo spotreby nameranej  podľa  meračov  
skutočnej spotreby. 

 Prenajímateľ  faktúry vystaví  vždy do 5 dní po doručení faktúry dodávateľom. 
 Dohodnutá lehota na zaplatenie tejto faktúry je 14 dní. 
 Dohodnutý úrok z omeškania so zaplatením tejto faktúry je 0,05 % za každý deň omeškania z 

nezaplatenej sumy počítaného od dňa splatnosti uvedenom na faktúre. 
 Za odvoz komunálneho odpadu, okrem kuchynského odpadu,  nájomca bude platiť v zmysle 

VZN č. 4/2017 z 15. 12. 2017. 
 Odvoz kuchynského odpadu  a likvidáciu si na vlastné náklady zabezpečuje   nájomca. 
 Technický stav   prenajatej technológie, elektrospotrebičov,  ich funkčnosť,  odborné 
prehliadky, odborné skúšky, servisné prehliadky povinné podľa platných zákonov, vyhlášok 
a STN,  počas doby nájmu  zabezpečuje  nájomca na vlastné náklady.  
 

                                  VII.  D o b a  
  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od   05. 10. 2019  do 05. 10. 2020. 
  Na základe dodatku uzavretého k tejto zmluve, je možné,  najskôr 30 dní  pred skončením nájmu,  
nájom dohodnúť znovu. Nájomca má prednostné právo pokračovať v nájme. 
 

  
VIII. 

 Prenajímateľ môže túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ak nájomca: 
 a/ užíva prenajatý priestor v rozpore s touto zmluvou, 
 b/ ak bude meškať so splatným nájomným viac ako jeden mesiac,  
 c/ ak príde k hrubému porušeniu pokoja alebo poriadku nájomcom, prípadne osobami   
                 zamestnanými u nájomcu a to vtedy, ak ich na to prenajímateľ už predtým písomne upozornil, 
 d/ ak bolo rozhodnuté o zmenách stavby, 
 e/ ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa dal tento priestor do podnájmu tretej osobe, 
 f/ ak nájomca vykonal v prenajatom priestore bez predchádzajúceho písomného súhlasu zmeny. 

 
  IX. 

 Nájomca môže túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote z týchto dôvodov: 
 a/ keď stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si prenajatý priestor prenajal, 
 b/ keď sa predmet nájmu stane nespôsobilým na vykonávanie tejto činnosti bez jeho zavinenia, 
 c/ keď prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona. 

 
                               X. Ostatné ujednania                             

  a/ Nájomca je oprávnený umiestniť na budove štít s označením podnikateľa, zodpovedajúcim 
jeho potrebám, bez toho, aby prenajímateľ za umiestnenie tohto označenia požadoval nejakú úhradu. 
  b/ Nájomca sa zaväzuje využívať priestory výlučne na dohodnutý účel. 
 c/ Nájomca bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa nemôže dať prenajatý 
priestor do podnájmu tretím osobám. 
  d/ Nájomca môže vykonať akékoľvek úpravy prenajatého priestoru len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom prenajímateľa. 
 e/ Prenajímateľ  má poistenú stavbu.  Prenajatú technológiu a ostatné  vlastné vnútorné vybavenie   
si  poistí  nájomca na vlastné náklady.  
  f/ Nájomca sa zaväzuje poskytovať  tieto  zľavy a služby:  
     Cenové zvýhodnenia pre každého občana  s evidovaným trvalým pobytom Obce Semerovo vo   
                 výške 14 % zo stanovenej sumy v platnom cenníku. 



     Organizované obecné akcie, ktoré sa budú konať v obci zabezpečiť v plnej miere  za  cenu  
                 nákladov - nákupnú cenu tovaru,  bez nároku na zisk po predložení faktúry za nákup zo strany  
                 nájomcu. 
     Nájomca zabezpečí stravu pre dôchodcov a ostatných obyvateľov obce prednostne na základe  
                 objednávky /ponuka z denného menu/.   
     Pečenia pizze a rozvoz v obci. 
     Zamestnať prednostne  občanov Semerova  (2 - 3 osoby) pri nájdení vhodných kandidátov  
                   spĺňajúcich normy HACCP spoločného stravovania. 
 g/ Po ukončení nájmu nájomca odovzdá prenajaté priestory v takom stave  ako ich prevzal, v 
miere opotrebovania primeranej účelu a doby nájmu s tým, že prípadné zhodnotenie  prenajatého 
priestoru  zostane    bez akejkoľvek náhrady  vo vlastníctve obce.  
 h/ V neupravených vzťahoch sa účastníci riadia ust. občianskeho zákonníka, zák. čís. 116/90 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
 Právne účinky  nastanú nasledujúcim dňom po  zverejnení podpísanej  zmluvy.  
 Zmluva je vyhotovená  štvormo, po dvoch vyhotoveniach pre   každého účastníka zmluvy.  
 

 V Semerove  dňa: 03. 10. 2019  
 
 

.................................................................................          ...................................................................... 
 Mgr. Milan Mikulec, starosta – za prenajímateľa          Marek Fica, konateľ HODIS s.r.o. – za nájomcu  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


