
 

 
ZMLUVA O NÁJME 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
v zmysle ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  

a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení  
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

 
 
Obec Šarišské Dravce 
sídlo: Šarišské Dravce č. 109, 082 73 Šarišské Dravce 
IČO: 00 327 794 
DIČ: SK1031405463 
Zastúpená: Mgr. Marko Angelovič, starosta obce 
Č. účtu vo formáte IBAN: SK34 0200 0000 0000 0442 4572 , vedený v VÚB banka a.s. 
(ďalej ako „Prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare slova) 
 
a  
 
MEDIKOPROF s.r.o. 
Mirka Nešpora 6476/73, 080 01 Prešov 
IČO: 54 175 682 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 43059/P 
V mene koná: MUDr. Katarína Perečinská, konateľka 

      (ďalej ako  „Nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare slova) 
 
(Prenajímateľ a Nájomca ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy a predmet nájmu 

 
1. Predmetom nájmu sú nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska, súpisné 

č. 66 v Šarišských Dravciach, druh stavby: Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, 
umiestnená na pozemku parcela registra „C“ č. 182/2 o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanom na LV č. 327 pre  k. ú. Šarišské Dravce, obec Šarišské Dravce, okres 
Sabinov, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Prenajímateľa (ďalej len ,,nehnuteľnosť). 
 

2. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi na dočasné užívanie v nehnuteľnosti nebytové priestory 
označené ako: 

a. nebytový priestor č. 1.10 o výmere 19,18 m2 za účelom zriadenia miestnosti lekárov,  
b. nebytový priestor č. 1.17 o výmere 10,47  m2 za účelom zriadenia izolačnej miestnosti,  
c. nebytový priestor č. 1.16 o výmere  21,48 m2, za účelom zriadenia ambulancie, 
d. nebytový priestor č. 1.15 o výmere .12,85 m2  za účelom zriadenia čakárne, 
e. spoločné priestory o výmere  18,41 m2, ktorými sa rozumejú sociálne zariadenia,  

 nachádzajúce sa na prízemí v súlade s pôdorysom, ktorý tvorí prílohu číslo 1. tejto zmluvy (ďalej len 
,,Predmet nájmu“). Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu bez zariadenia. 

 
3. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom 

Prenajímateľa prenechať Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu a súčasne so 
záväzkom Nájomcu Predmet nájmu užívať na dohodnutý účel a dohodnutým spôsobom a platiť za 
takéto užívanie Prenajímateľovi nájomné, a to všetko za podmienok dohodnutých touto Zmluvou. 
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Článok II. 
Účel nájmu 

 
1. Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu využívať za účelom riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia 

- ambulancie všeobecného lekára spojenej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona 
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nájomca 
nesmie používať prenajaté priestory na iný účel ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

 
2. Nájomca je povinný zabezpečiť potrebnú dokumentáciu, povolenia a súhlasy od príslušných orgánov 

štátnej správy a samosprávy, ak sú také v zmysle platných právnych potrebné pre výkon prevádzky 
zdravotníckeho zariadenia, najmä sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutie o spôsobilosti Predmetu nájmu 
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané príslušným regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva. 

 
3. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto Zmluve 

a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nájomca nemá bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prenajímateľa právo na zmenu účelu využitia Predmetu nájmu. 

 
 

Článok III. 
Nájomné a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom nájomnom vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), (ďalej len 

„Nájomné“) na dobu 5  rokov.  
 
2.  V cene Nájomného nie je započítaná odplata za služby spojené s užívaním Predmetu nájmu (elektrina, 

voda, plyn, vodné, stočné, odvoz odpadu). Spolu s Nájomným bude Nájomca platiť Prenajímateľovi 
zálohu za služby spojené s užívaním Predmetu nájmu, ktoré sa budú vyúčtovávať na základe 
vyúčtovania od dodávateľov jednotlivých energií a médií jedenkrát ročne. Výška zálohy za služby 
spojené s užívaním Predmetom nájmu je  150,- €  EUR (slovom: jednostopäťdesiat eur) mesačne.  

 
3. Nájomné spolu so zálohou za služby spojené s užívaním Predmetu nájmu bude mesačne 151,- EUR 

(slovom jednostopäťdesiatjeden eur) 
 
4. Telekomunikačné poplatky, náklady na zriadenie a používanie telefónnych pevných liniek a internetu 

bude znášať Nájomca sám a to v plnej výške.  
 
5.  Nájomné je splatné vždy mesačne, a to k 15. dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa Nájomné platí, 

na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom. Prenajímateľ je povinný vystaviť a doručiť faktúru 
Nájomcovi najneskôr do 3. dňa kalendárneho mesiaca v mesiaci, za ktorý sa nájomné platí a to 
elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.angelovic@gmail.com. Nájomca je povinný uhradiť 
Nájomné prevodom na bankový účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
6. Spolu s Nájomným je splatná aj úhrada za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom (bod 2 

tohto článku Zmluvy). 
 
7.  V prípade, že nastane taká zmena pomerov Prenajímateľa alebo legislatívy, na základe ktorých bude 

Prenajímateľ povinný účtovať nájomcovi DPH, dojednané nájomné  a iné platby sa zvýšia o príslušnú 
výšku DPH a zmluvné strany začnú postupovať v súlade s príslušnou legislatívou o DPH bez 
vyhotovenia dodatkov  k tejto Zmluve. 
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8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Nájomca v omeškaní so zaplatením akejkoľvek 
platby podľa tejto Zmluvy, Prenajímateľ má nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
9. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku Nájomného, a to každý kalendárny rok úmerne 

k zvýšeniu ročnej miery inflácie určenej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zverejneným 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Za základ pre výpočet zvýšeného nájomného pre nasledujúci 
kalendárny rok sa vždy berie výška Nájomného. Pod kalendárnym rokom sa rozumie obdobie od 1.1. 
do 31.12. príslušného roka. Prvé zvýšenie/zníženie Nájomného môže Prenajímateľ uplatniť v  
kalendárnom roku 2027. 

 
9. Zvýšenie Nájomného, je účinné od toho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo 

Nájomcovi oznámenie o zmene výšky úhrady vrátene preukázaného spôsobu výpočtu doručené. 
Prenajímateľ je povinný zmenu výšky Nájomného oznámiť Nájomcovi písomne. 

 
10. Nájomca nie je oprávnený vykonať jednostranné započítanie svojich pohľadávok, ktoré vzniknú 

z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, voči pohľadávkam Prenajímateľa, ktoré nevznikli 
z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou. 

 
 

Článok IV. 
Doba nájmu 

 
1. Táto Zmluva sa uzatvára od 1.1.2022  na dobu neurčitú. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetu nájmu spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí, v 

ktorej uvedú najmä: 
a) stav, v akom sa predmetu nájmu nachádza v čase jeho odovzdania, 
b) stav meračov vody, plynu a elektrickej energie,  
c) zoznam zariadenia a príslušenstvo predmetu nájmu a jeho stav, 
d) iné skutočnosti, v ktorých vyznačenie požaduje niektorá so zmluvných strán, 
e) dátum a miesto spísania zápisnice. 

 
Článok V. 

Podmienky nájmu 
 
1. Nájomca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený so stavom Predmetu nájmu a preberá 

ho v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy a ku stavu Premetu nájmu nemá žiadne 
výhrady a ani požiadavky. 

 
2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu v spôsobilom stave, zabezpečiť mu 

nerušené užívanie Predmetu nájmu a zdržať sa konania, ktoré by bránilo Nájomcovi užívať Predmet 
nájmu na dohodnutý účel. 

 
3. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že potrebné stavebné úpravy, aby bol Predmet nájmu využívaný 

ako ambulancia všeobecného lekára, môže Nájomca vykonať iba na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prenajímateľa, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, bez možnosti 
akejkoľvek refundácie pri skončení nájmu. Ak Nájomca realizáciou stavebných úprav spôsobí 
Prenajímateľovi škodu, je povinný uhradiť ju v plnej výške. 

 
4.  Vzhľadom na účel využitia Predmetu nájmu Prenajímateľ súhlasí s tým, aby Nájomca do Predmetu 

nájmu inštaloval špecifické zariadenie a nábytok. 
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5. Nájomca je povinný Predmet nájmu užívať riadne, chrániť ho pred poškodením alebo zničením a pri 
svojej činnosti je povinný dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy a vyžadovať ich 
dodržiavanie svojimi zamestnancami alebo tretími osobami, ktoré sa budú v Predmete nájmu 
nachádzať. Nájomca je povinný zabezpečovať činnosť a vykonávať prevádzku v prenajatých priestoroch 
v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

6. Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu, jeho časť do podnájmu tretej osobe alebo 
výpožičky, prípadne akéhokoľvek iného spôsobu užívania, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Prenajímateľa. 
 

7. Prenajímateľ je oprávnený požadovať v nevyhnutnom rozsahu prístup k Predmetu nájmu za účelom 
kontroly technického stavu a kontroly či Nájomca užíva vec riadnym spôsobom a nájomca je povinný 
mu prístup a vykonanie kontroly v nevyhnutnom rozsahu umožniť. 

 
8. Poistenie nehnuteľnosti zabezpečuje Prenajímateľ. Nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady 

poistenie svojich vnesených vecí proti krádeži a živelnej udalosti. 
 
9. Po dobu trvania nájmu je Nájomca povinný plniť daňové povinnosti v súlade so zákonom č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
10. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené na Predmete nájmu jeho nesprávnym užívaním, ďalej za 

vlastné škody a škody zavinené inými osobami. Nájomca je povinný zabezpečiť na svoje náklady a 
ťarchu ochranu Predmetu nájmu. 

 
11. Nájomca je povinný uhrádzať Nájomné v dohodnutej výške riadne a včas. 
 
12. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať bežnú údržbu a opravy Predmetu nájmu. 
 
13. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Prenajímateľovi potrebu opráv Predmetu 

nájmu, ktoré má zabezpečiť Prenajímateľ a umožniť mu ich vykonanie. 
 
14. Akékoľvek ďalšie zmeny na Predmete nájmu nad rámec bežnej údržby a opráv je Nájomca oprávnený, 

vykonávať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa,  výlučne na svoje náklady, bez 
povinnosti Prenajímateľa refundovať úhradu nákladov spojených s vykonaním zmien.  
 

15. Nájomca nemôže na Predmete nájmu zriadiť záložné právo alebo tento majetok inak zaťažiť. 
 
16. Prenajímateľ nezodpovedá za majetok Nájomcu nachádzajúci sa v Predmete nájmu, ktoré je povinný 

Nájomca primerane strážiť a ochraňovať sám. 
 
17. Prenajímateľ sa zaväzuje rešpektovať označenie Predmetu nájmu Nájomcom v súlade so zákonom, 

ktorý takéto označenie vyžaduje od Nájomcu. 
 
18. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ bude zabezpečovať výkon správy nehnuteľnosti, v ktorej sa 

nachádza Predmet nájmu. 
 
 

Článok VI. 
Skončenie nájmu 

 
1. Každá zmluvná strana môže vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 6 

mesiacov, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a uplynie 
posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca. 
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2. Nájom sa môže skončiť aj dohodou zmluvných strán. 
 
3. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 679 Občianskeho zákonníka. 
 
4. Po ukončení tejto Zmluvy je Nájomca povinný vypratať a odovzdať Predmet nájmu v stave v akom ho 

prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie za dobu užívania a prípadné stavebné úpravy 
vykonané v súlade s touto Zmluvou. 

 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prenajímateľa. 
 
2. Zmluva bola vypracovaná v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre Prenajímateľa a Nájomcu. 

 
3. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto Zmluvy sú prípustné len v písomnej forme na základe zhodného 

prejavu vôle Zmluvných strán. 
 
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o 

nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a Občianskym zákonníkom v platnom 
znení. 

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, nikým nevynútene, určite, zrozumiteľne, 

bez nátlaku, majú oprávnenie s predmetom zmluvy nakladať a zároveň vyhlasujú, že si navzájom 
nezamlčali žiadnu okolnosť, ktorá by mohla spôsobiť neplatnosť tejto Zmluvy a na znak súhlasu s 
celým textom zmluvy pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

   
Prílohy: Príloha š. 1: Pôdorys Predmetu nájmu 
 
         
V Šarišských Dravciach, dňa  15.11.2021  ....................................., dňa ..........2021  
 
 
Prenajímateľ :                                                                               Nájomca : 
 
 
_______________________________                                  _______________________________    
Obec Šarišské Dravce     MEDIKOPROF s.r.o. 
Mgr. Marko Angelovič                                MUDr. Katarína Perečinská 
starosta obce                                                                                konateľ 
                                           
 
 
 


