
Zmluva  

o prenájme nebytových priestorov č. 01/2021 -140 TJ 

 
 

Prenajímateľ: Obec Lipovník,  

                       IČO: 00310662 

                       DIČ: 2021315450 

                       sídlo: Obecný úrad č. 113, 956 01 Bojná  

                       bankové spojenie/ č. ú: 11524-192/0200, VÚB, a. s.,  

                       tel: 038/5373306, 0908792655 

                       e –mail: obeclipovnik@wircom.sk 

                       zastúpená: Dušan Turčan, starosta obce 

                       ďalej len prenajímateľ 

                                  a  
Nájomca:       Spoločnosť TO – FI s.r.o.   

            IČO: 51 340 071 

            DIČ: 21 20 72 61 02 

                       Sídlo: Štúrova 41, 949 01 Nitra 

            Tomáš Janerle – konateľ, bydlisko: Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka  

                       Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:    

                       Sro, vložka číslo: 45311/N 

                       ďalej ako nájomca  

              

 

      Dňa 01. januára 2021 uzatvorila obec Lipovník, v zastúpení starostu obce Dušana Turčana 

ako prenajímateľa a p. Tomáš Janerle – konateľ spoločnosti TO-FI s. r. o. , trvale bytom 

Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka, ako nájomca, túto zmluvu o prenájme nebytových 

priestorov – v budove Športových kabín obce, s. č.140, na parc. č. 121/4 Zastavané plochy -  

priestory veľkej zasadacej miestnosti, skladové a sociálne zariadenie budovy, nehnuteľnosť 

vedená na LV č.215 vo vlastníctve obce Lipovník. Uzatvorenie zmluvy o prenájme  - 

predĺženie nájomnej zmluvy bolo schválené Uznesením OZ v Lipovníku č. 10.12/2020, 

B./5. zo dňa 06.12.2020. 

 

Čl. I. Predmet prenájmu 

 

      Prenajímateľ ako výlučný vlastník budovy s. č. 140 v Lipovníku, prenajíma nájomcovi  

veľkú zasadaciu miestnosť budovy športových kabín obce, administratívnu miestnosť 

a sociálne zariadenie budovy na účely prevádzky reštauračného zariadenia, sociálne a 

skladové priestory. 

 

Čl. II. Účel prenájmu 

 

     Nájomca je oprávnený vyššie uvedené, priestory využívať výhradne na prevádzku 

reštauračného zariadenia a skladovanie tovaru určeného na predmetné podnikanie. 

 

 

Čl. III. Doba prenájmu 

 

     Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.januára  2021 do  

31. decembra 2021. Po tomto termíne môže byť po dohode prenajímateľa a nájomcu zmluva 

o prenájme obnovená, pričom doterajší nájomca nemá prednostne právo na uzavretie 

nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie.   

 



Čl. IV. Stav priestorov 

 

    Nájomca je riadne oboznámený so stavom prenajatých priestorov. V tomto stave ich  aj 

preberá. 

Čl. V. Výška prenájmu 

 

    Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za nájom nebytových priestorov vymedzených 

v bode I. nájomné v zmysle VZN obce Lipovník č. 2/2006, ktorým sa určujú minimálne ceny 

nájomného za dočasné užívanie – nájom pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

obce Lipovník §3,ods.4 v nasledovnej výške: 210,00 EUR za kalendárny mesiac . 

Nájomné pozostáva z nájmu za prenájom priestorov a úhradu spotrebovaných energií: 

 a/ nájomné za  prenájom priestorov: vo výške 547,80 € za rok 

    Výpočet: 

1. Predajné priestory: 50 m2 x 8,30 €/m2/rok  =  415,00 €  

2. Ostatné priestory:   20 m2 x 6,64 €/m2/rok  = 132,80 €     

3. SPOLU NÁJOMNÉ ZA PRIESTORY     = 547,80/ rok = 45,65 €/1 mesiac                               

 

 b/ úhrada spotrebovaných energií:  vo výške 1 972,20 € / rok 

1. Elektrická energia paušálna náhrada vo výške 90,38 € za každý i začatý mesiac prenájmu 

2. Zemný plyn paušálna náhrada vo výške 73,97 € za každý  i začatý mesiac prenájmu  

 

SPOLU ENERGIE 164,35 €/1 mesiac  = 1 972,20 €/ rok = 164,35 €/ 1 mesiac   

 

Vyúčtovanie dodávok energií bude vykonané po doručení vyúčtovacích faktúr od 

dodávateľov. Prenajímateľ požaduje, aby nájomca splátky  vykonával mesačne vopred, a to 

vždy do 15 dní po začiatku každého mesiaca  od začiatku  prenájmu.  

 

Čl. VI. Ostatné zmluvné podmienky 

 

   Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom 

ich prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Stavebné úpravy a iné stavebné práce 

v zmysle stavebného zákona možno zrealizovať so súhlasom starostu obce, stavebné práce, 

ktoré menia zásadným spôsobom vzhľad, alebo funkčnosť budovy, vyžadujú súhlas OZ. 

 

ČL  VII. Zákonné ustanovenia 

         

    Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, to potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi. Ostatné podmienky prenájmu, touto zmluvou nedotknuté sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, ktorá 

nájomcovi bude odovzdaná 1 krát a prenajímateľovi 1 krát.  

 

V Lipovníku dňa 01.01.2021 

 

 

 

Nájomca: .................................     Prenajímateľ:.................... 


