
Z M L U V A   O    N Á J M E 
č. 310/2011/OM 

 
Mesto Kežmarok 
Sídlo:   Hlavné nám. č. 1, 060 01 Kežmarok 
Zastúpené:  Ing. Igorom Š a j t l a v o m, primátorom mesta 
Bankové spojenie:UniCredit Bank Slovakia a.s.  Kežmarok  
Číslo účtu:  6608185178/1111 
IČO :   326 283 
DIČ:   2020697184 
IČ DPH:  SK 2020697184 
VS:   1710012512     
ako prenajímateľ 
a  
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť  
zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu v  Prešove,   
Oddiel:  Sa,  Vložka číslo:  10243/P 
zastúpená :  Ivetou Droscovou, predsedníčkou predstavenstva, bytom M. 

Čulena 12, 080 01 Prešov  a 
 Vierou Gotthardtovou podpredsedníčkou predstavenstva,   

bytom 29.januára 649/29, 059 38 Štrba  
Sídlo:   Wolkerova 466, Poprad 058 49 
IČO:    36 479 560 
DIČ:   2020020178 
IČ DPH:  SK 2020020178 
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Poprad  
Číslo účtu:  27805562/0200 
ako nájomca 

 
uzatvárajú túto 

 

 

I. 

I.1  Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností: 

I.1.1 objekt čs. 2314 – prevádzková budova autobusovej stanice, 
nachádzajúceho sa na pozemku parc.č .KN-C  1663/7,  

  I.1.2 stavby Autobusovej stanice ( komunikácie,  nástupištia a trávnaté 
plochy)  na pozemku parc.č. 1663/2  k.ú. Kežmarok. 

I.2 Prenajímateľ prenajíma nehnuteľnosť uvedenú v bode I.1.1, okrem 
miestnosti vo vnútri objektu čs. 2314  (miestnosť č.2),  pôvodne určenej na čakáreň  
pre matky s deťmi. Situačný náčrt prenajímaných miestností  tvorí neoddelite ľnú 
súčasť tejto NZ. ( Príloha č.1 ) 

I.3 Prenajímateľ prenajíma nehnuteľnosť uvedenú v bode I.1.2, okrem časti 
pozemkov prenajatých nájomcom ( Martin Kyšeľa a Nikola Kavaschová ) pod 
predajnými stánkami o celkovej  výmere 36 m2. Situačný náčrt osadenia  predajných 



stánkov  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto NZ. ( Príloha č.2 ) 

 
II. 

II.1. Nájomca bude uvedené nehnuteľnosti  užívať za účelom  prevádzkovania 
verejnej cestnej hromadnej pravidelnej  osobnej dopravy. 
 

III. 
 III.1 Nájom  na predmet nájmu sa uzatvára  na dobu   n e u r č i t ú   
s platnosťou od 01.11.2011. 
Nájomná zmluva nadobúda účinnosť  01.11.2011.  
 

IV. 
IV.1  Nájomca sa zaväzuje platiť na účet  prenajímateľa vedený v UniCredit 

Bank Slovakia  a.s. Kežmarok, č. ú. 6608185178/1111, VS 1710012512               
ročné nájomné v sume 1000 €, slovom: jedentisíc Eur, splatných vopred, vždy do 
desiateho dňa v prvom mesiaci príslušného roka.  

Nájomné za rok 2011, bude uhradené alikvotnou čiastkou v sume  167 € do 
30.11.2011 na účet prenajímateľa vedený v UniCredit Bank Slovakia  a.s. Kežmarok, 
č. ú. 6608185178/1111, VS  1710012512.                             . 

 
V. 

 V.1  V predmete nájmu sa nachádza osobitný merač  elektrickej energie. 
Nájomca sa zaväzuje platiť úhradu za dodávky a služby spojené s nájmom pod ľa 
jednotlivých faktúr dodávateľa el. energie. Zároveň sa nájomca zaväzuje uzatvoriť 
zmluvu s dodávateľom elektrickej energie, na čo mu dáva prenajímateľ súhlas. 
   

V.2  V nájomnom ďalej nie sú zahrnuté úhrady za vodné a stočné a úhrady za 
odvod dažďovej vody. Tieto úhrady bude uhrádzať nájomca samostatne 
dodávateľovi týchto dodávok a služieb, s ktorým sa nájomca zaväzuje uzatvoriť 
zmluvu, na čo mu dáva prenajímateľ súhlas.  
  

V.3 V predmete nájmu sa nachádza osobitný merač  plynu. Nájomca sa 
zaväzuje platiť úhradu za dodávky a služby spojené s nájmom podľa jednotlivých 
faktúr dodávateľa plynu. Zároveň sa nájomca zaväzuje uzatvoriť zmluvu 
s dodávateľom plynu, na čo mu dáva prenajímateľ súhlas. 

 
V.4  V nájomnom nie je zahrnuté ochrana a upratovanie predmetu nájmu 
počas doby nájmu, ktoré si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady. 
 
V.5  V nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za odvoz komunálneho odpadu, 

ktorý sa nájomca zaväzuje uhrádzať v súlade so VZN mesta Kežmarok č.3/2001, 
o odpadoch,  v platnom znení.  

 
V.6 V nájomnom ďalej nie sú zahrnuté úhrady za používanie telefónnych 

účastníckych staníc za uskutočnené hovory. Tieto telekomunikačné poplatky bude 
uhrádzať nájomca samostatne dodávateľovi týchto telekomunikačných služieb. 
Prenajímateľ súhlasí so zavedením potrebného počtu priamych telekomunikačných 
vedení do predmetu nájmu.  

 
VI. 



VI.1 Prenajímateľ je povinný odovzdať nehnuteľnosti  nájomcovi v stave 
spôsobilom na dohodnuté užívanie. 

 
VI.2  Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi 

potrebu nevyhnutých opráv na prenajatej nehnuteľnosti a tieto, alebo aj iné 
nevyhnutné opravy, stavebné úpravy a stavby mu umožniť. 

 
VI.3  Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu 

prenajatých nehnuteľností,  vrátane drobných opráv. Za týmto účelom sa nájomca 
zaväzuje jeden krát za polrok zúčastniť spoločnej obhliadky predmetu nájmu, ktorú 
obhliadku zvolá prenajímateľ, na ktorej bude dohodnutý potrebný rozsah bežnej 
údržby. Nájomca sa zároveň zaväzuje dohodnutý rozsah údržby zrealizovať do 14 
dní odo dňa obhliadky, v opačnom prípade túto údržbu zrealizuje prenajímate ľ 
a náklady na realizáciu vyúčtuje nájomcovi, ktorý sa zaväzuje faktúru uhradiť do 14 
dní odo dňa doručenia faktúry. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na odstúpenie 
od tejto zmluvy. 

 
VI.4  Nájomca nie je oprávnený  prenechať prenajaté nehnuteľnosti do 

podnájmu inej osobe. 

VI.5 Prenajímateľ  týmto dáva nájomcovi súhlas na uzatvorenie zmluvy s  inými 
dopravcami na odplatné užívanie výstupíšť a nástupíšť Autobusovej stanice na 
prevádzkovanie pravidelných autobusových liniek iných dopravcov.  

Príjmy z odplatného užívania  výstupíšť a nástupíšť Autobusovej stanice sa 
nájomca zaväzuje použiť výlučne za účelom uhrádzania nákladov spojených 
s prevádzkou a údržbou predmetu nájmu. Vyúčtovanie uvedených príjmov 
a nákladov predloží nájomca prenajímateľovi do 31.3 nasledujúceho roka za bežný 
rok. 

VI.6 Nájomca sa zaväzuje, že uzatvorí podnájomnú zmluvu s firmou  
KÁVOMATY s.r.o. na osadenie 2 ks automatov na nápoje za dohodnuté  
podnájomné vo výške  200 €, slovom: Dvesto Eur/rok ) Nesplnenie tejto povinnosti je 
dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy. 

VI.7 Nájomca nie je oprávnený vykonávať akékoľvek stavebné úpravy na 
prenajatých nehnuteľnostiach bez predchádzajúceho súhlasu prenajímate ľa. 

VI.8  Nájomca sa zaväzuje, že otváracia doba v prenajatej  prevádzkovej 
budove bude pre cestujúcu verejnosť každý deň od 5.30 hod. 22.15 hod. 

VI.9 Nájomca sa zaväzuje, že sociálne zariadenie pre cestujúcu verejnos ť 
bude verejnosti prístupné počas celej  otváracej doby prevádzkovej budovy. Sociálne 
zariadenie bude prevádzkovať na vlastné náklady s možnosťou kompenzácie 
nákladov vyberaním poplatkov za užívanie WC v maximálnej výške odsúhlasenej 
prenajímateľom. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na odstúpenie od tejto 
zmluvy. 

 
VI.10. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodplatné osadenie 

elektronického informačného panelu v priestoroch prevádzkovej budovy a zároveň sa 
zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady prevádzku tohto elektronického informačného 
panela (platby za napojenie na internet a užívanie internetu a platby za spotrebovanú 
elektrickú energiu).  



 
VI.11. Nájomca sa zaväzuje  umožniť prenajímateľovi bezodplatné osadenie 1 

ks informačnej tabule v objekte prevádzkovej budovy a 1 ks  informačnej tabule 
v priestoroch nástupíšť AS. 

 
VI.12 Nájomca  sa podľa zákona č.314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi 

v platnom znení zaväzuje vo všetkých prenajatých priestoroch nehnute ľnosti  
v plnom rozsahu plniť povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona, ako aj z iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti požiarnej 
ochrany.  

 
VI.13. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy a nariadenia 

o ochrane zdravia pri práci a ochrane majetku tak, aby nedošlo k poškodeniu života, 
zdravia, objektu a majetku prenajímateľa ani ďalších osôb. Nájomca nesie 
zodpovednosť za hmotné a iné škody spôsobené prenajímateľovi, ktoré vzniknú na 
jeho majetku ako dôsledok činností, ktoré vykonáva a za takú škodu sa považuje aj 
zásah tretích osôb, ak sú v príčinnej súvislosti s nájomcom. Nájomca zabezpečí 
ochranu vlastného majetku v prenajatých nehnuteľnostiach, za ktorý prenajímateľ 
nezodpovedá. 

 
VI.14. Nájomca sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí právnymi 

a technickými predpismi ukladané pravidelné revízie všetkých elektrických 
a plynových zariadení súvisiacich s  prenajatými nehnuteľnosťami. Nájomca sa 
zaväzuje predkladať kópie revíznych správ prenajímateľovi do 3 dní od ich 
obdŕžania. 

 
VI.15 Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť čistotu predmetu nájmu (aj v prípade 

rôznych živelných situácií – povodeň ...) a zabezpečiť ho proti pošmyknutiu v zimnom 
období. 

 
VI.16 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca počas trvania doby nájmu 

zabezpečí poistenie majetku vo vlastníctve prenajímateľa  na vlastné náklady. 
Nájomca sa zaväzuje predkladať prenajímateľovi kópie poistnej zmluvy a dokladov 
o úhrade poistného do 3 dní od ich uzavretie,  resp. zaplatenia poistného  
  

VI. 17 Nájomca sa zaväzuje umožňovať nájomcovi ( INBOX, s.r.o. ) miestnosti 
č. 2 (pôvodne čakáreň pre matky s deťmi)  v budove, ktorá je predmetom nájmu 
podľa tejto nájomnej zmluvy a jeho klientom a zásobovaniu bezplatný a nerušený 
prechod do a z tejto  miestnosti. Zároveň sa zaväzuje, že s nájomcom (INBOX, s.r.o.) 
miestnosti č. 2 uzavrie zmluvu o umožnení odberu energií, vody a služieb spojených 
s užívaním prenajatých priestorov.   

 
VII. 

 VII.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomnú zmluvu je možné pred 
ukončením dohodnutej doby nájmu ukončiť výpoveďou zo strany prenajímateľa aj zo 
strany nájomcu po vzájomných rokovaniach. Zmluvné strany sa dohodli na 
trojmesačnej výpovednej lehote a táto začína plynúť 1.dňom mesiaca nasledujúceho 
po doručení písomnej výpovede. Účinky doručenia písomnej výpovede nastanú aj 
v prípade, ak pošta vráti listovú zásielku ako nedoručenú z dôvodu jej neprevzatia 



v odbernej lehote a zásielka bola adresovaná na adresu nájomcu uvedenú v tejto 
nájomnej zmluve. 

 
VIII. 

VIII.1Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť nehnuteľnosti  
prenajímateľovi v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 
Súčasťou tejto zmluvy je videozáznam dokumentujúci stav prenajatých nebytových 
priestorov v dobe ich prevzatia nájomcom. Tento videozáznam obdrží po jednom 
vyhotovení prenajímateľ aj nájomca. 
 

IX. 
IX.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe 

súhlasných prejavov účastníkov zmluvy. 
 

X. 
X.1  Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak 

čoho ju vlastnoručne v štyroch vyhotoveniach podpísali. Dve vyhotovenia zmluvy 
obdrží nájomca a dve vyhotovenia obdrží prenajímateľ. 

 

V Kežmarku, 31.10.2011     V Poprade....................................  
 
 
 
 
 
Prenajímateľ:     Nájomca: 
Mesto Kežmarok Slovenská autobusová doprava 

Poprad, akciová spoločnosť 
 
 
 
 
    ..............................................             ........................................................  
          Ing. Igor Š a j t l a v a     Iveta   D r o s c o v á 
    primátor mesta Kežmarok   podpredsedníčka predstavenstva
            
 
  

        
    ........................................................  

     Viera G o t t h a r d t o v á  
                                                 podpredsedníčka  predstavenstva  
 
 
 
 
 
 
 



 
 


