
   

                                                                                                                  Zmluva č. 30/2020 
 
 

Zmluva o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov 
 

uzatvorená podľa zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb.-  Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov   
 
Prenajímateľ:                    
Názov:   Obec Hrubý Šúr 
Zastúpený :                    Ing. Adrián Takács; starosta 
Sídlo organizácie:          Obecný úrad Hrubý Šúr 205, 903 01  
Telefón:                          +421 245903125 
e-mail:                            starosta@hruby-sur.sk 
IČO:   00305987 
DIČ:   2021006658 
Číslo účtu pre platenie nájomného : SK20 1111 0000 0066 0249 7007 
 
(ďalej len “prenajímateľ”) 
 
Nájomca:    
Obchodné meno:  AjTyNet s.r.o.  
So sídlom :   Kysucká 14, 903 01 Senec 
IČO:    35 959 789 
DIČ:                                2022072129 
zápis v OR OS :  BA I oddiel Sro vl. č 37949/B 
štat. orgán:  Marian Bukovský, konateľ 
Telefón:                          +421 905660010 
e-mail:                            ajtynet@ajtynet.sk 
 
(ďalej len “nájomca”) 

 
     čl. I 
 

Úvodné ustanovenia 
       

1.1. Prenajímateľ je vlastníkom budovy základnej školy súp. č. 19 v Hrubom Šúre, na pozemku 
reg. C p.č. 35/6, k.ú. Hrubý Šúr, a je oprávnený prenechať do užívania nebytové priestory v nej 
sa nachádzajúce, resp. jej jednotlivé časti a zariadenia, vrátane časti strechy. 
 
1.2. Nájomca poskytuje službu internetového pripojenia a prevádzkuje technické zariadenia na 
príjem a vysielanie signálu pre bezdrôtové pripojenie na internet, ktorého súčasťou je stojan 
s wifi anténami frekvencie 5 ghz a 2,4 ghz.  
 

čl. II 
 

           Predmet a účel nájmu 
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2.1. Predmetom tejto zmluvy je odplatné využitie časti strechy budovy základnej školy (ďalej 
len predmet nájmu) za účelom umiestnenia a  prevádzkovania stojana s wifi anténami 
frekvencie 59 ghz a 2,4 ghz.  
 
2.2. Predmet nájmu sa prenecháva na využitie v rozsahu nevyhnutnom na   
umiestnenie a prevádzkovanie technického zariadenia uvedeného v bode 2.1., zahŕňajúc 
výmeny, opravy a dopĺňanie potrebných častí, pričom nájomca je oprávnený využívať aj priestor 
výstupu na strechu a strechu a priestor spoločných rozvodov kabeláže za účelom napojenia 
technického zariadenia na el. energiu. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí prívod elektrickej 
energie z miesta určeného prenajímateľom.  

 
čl. III 
 

          Nájomné 
 

3.1. Výška nájomného bola stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje sumu  
100,00 EUR ročne. Prenajímateľ nie je platcom DPH.  
 
3.2. V nájomnom je započítaná aj spotreba elektrickej energie.  
Technické zariadenie na príjem vĺn si však  prenajímateľ obstará z vlastných prostriedkov.  
 
3.3. Nájomné sa bude platiť ročne dopredu (počnúc nájomným na rok 2021) vždy do 15.02.  
kalendárneho roka. Prenajímateľ vystaví v priebehu januára faktúru, na ktorej uvedie dátum 
splatnosti 15.02. príslušného roka.  
 
3.4. Užívanie predmetu nájmu v rokoch 2017 až 2020 bolo bezodplatné, z dôvodu poskytovania 
bezdrôtového internetového pripojenia pre materskú školu. 
 
3.5.  V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného a/alebo za elektrickú energiu je  
nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z omeškanej sumy za 
každý deň omeškania.  
 
3.6. Nájomca má nárok pre prípad skončenia nájmu v období, za ktoré bola úhrada nájomného 

vopred vykonaná, na vrátenie alikvotnej čiastky tejto úhrady. 
 
3.7. Prenajímateľ môže uplatniť zvýšenie výšky nájomného jedenkrát ročne, a to podľa 

priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom za predchádzajúci 
kalendárny rok. Nájomca je povinný zvýšenie nájomného akceptovať.  

 
čl. IV. 

 
Doba nájmu 

 
4.1. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu neurčitú.  
   
4.2. Nájom sa môže skončiť dohodou zmluvných strán. 
 
4.3. Nájom sa môže skončiť výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu, avšak 
pokiaľ je dôvodom výpovede neplatenie nájomného, až potom, ako na nesplnenie tejto 
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povinnosti prenajímateľ písomne vopred upozornil nájomcu a tento neuhradil nájomné ani v 
lehote 15 dní po doručení písomného upozornenia.  
Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede. Zmluvné strany sa dohodli, že za doručenie výpovede sa bude 
považovať aj uloženie nevyzdvihnutej zásielky na pošte. 
  
4.4. Pri zrušení zmluvy je nájomca povinný zaplatiť alikvótnu časť nájomného za dobu platnosti 
nájomnej zmluvy a uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu s výnimkou prenajímateľom 
odsúhlasených zmien a prác. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti prenajímateľ nájomcu 
deložuje na jeho vlastné náklady, s čím nájomca súhlasí. 
 

čl. V. 
 

Ďalšie ustanovenia 
 

5.1. Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté  priestory len na dohodnutý účel a to tak, aby  
nebola narušená prevádzka a činnosť prenajímateľa. 
 
5.2. Nájomca i prenajímateľ sa zaväzujú, že nebudú zasahovať do technologických  
zariadení, ktoré sú vlastníctvom iného. Každý z nich má oprávnenie vykonávať údržbu a 
zabezpečovať prevádzku výhradne vlastného zariadenia. 
 
5.3. Prenajímateľ svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby montážne práce 
technického zariadenia vykonal nájomca. Podmienkou vykonania prác je predchádzajúci súhlas a 
prítomnosť zástupcu prenajímateľa, prípadne aj schválený projekt napojenia na existujúcu el. 
sieť. 
 
5.4. Nájomca sa zaväzuje, že pri prácach na zariadení bude dodržiavať protipožiarne a 
bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrickom zariadení tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť 
a ochrana zdravia žiakov a ostatných osôb. 
 
5.5. Prenajímateľ nájomcovi odovzdá alebo na prístupnom mieste ponechá kľúče od  priestorov 
nevyhnutných pre prístup a obsluhu technického zariadenia. 
  
5.6. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade poškodenia ostatných priestorov alebo zariadení 
ktoré bolo preukázateľne spôsobené nájomcom počas inštalácie technického zariadenia  alebo 
jeho prevádzky, odstráni , resp. uhradí všetku  vzniknutú škodu.  
 
5.7. Nájomca je oprávnený vykonať na predmete nájmu akékoľvek úpravy alebo zmeny výlučne 
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. 
 

čl. VI. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1. Zmeny zmluvy a dodatky k zmluve je možné uskutočniť písomne na základe súhlasu oboch 
zmluvných strán. 

 
6.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia zákonom 116/1990 Zb. v 

platnom znení a Občianskym zákonníkom v platnom znení. 
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6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, že bola  

uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

 
6.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre prenajímateľa a pre nájomcu. 
 
6.5. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 

 
 
 
 
 
 

   V Hrubom Šúre, dňa 16.06. 2020 
 
 
 
 

 
Za Obec Hrubý Šúr                                                                  Za AjTyNet s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
_______________________    __________________________ 
Ing. Adrián Takács, starosta                  Marian Bukovský, konateľ 

      
 
 
 


	Ing. Adrián Takács, starosta                  Marian Bukovský, konateľ

