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ZMLUVA O  BUDÚCEJ  ZMLUVE o NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

uzavretá podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka                               

 

medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Budúci prenajímateľ: 

Obec Dlhé Klčovo 

Dlhá 173 

094 13 Dlhé Klčovo 

IČO: 332356 

DIČ: 2020640974 

Bankové spojenie: SK 58 56000000004233892001 

Štatutárny zástupca: Ľubica Zubková, starostka obce Dlhé Klčovo 

 

(ďalej aj len „budúci prenajímateľ“)  

 

a 

 

Budúci nájomca:  

Informačný a vzdelávací inštitút 
Nižný Hrušov 588, 094 22 Nižný Hrušov 

IČO: 42248418 

DIČ: 2023487620 

Bankové spojenie:  FIO Banka 

Číslo účtu:  SK7783300000002900813583 

Registrácia: 23.3.2012 VVS/1-900/90-39206 Min. vnútra 

Štatutár: PhDr. Gabriela Vašková 

 

(ďalej aj len „budúci nájomca“) 

(ďalej budúci prenajímateľ a budúci nájomca spolu aj len „Zmluvné strany“)  

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Budúci nájomca je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností: Kultúrno-

spoločenské centrum a Amfiteáter (ďalej aj len „nehnuteľnosti“). 

2. Budúci nájomca je právnickou osobou, ktorá má záujem o nájom vyššie uvedených 

nehnuteľností v čl. I bode 1 tejto zmluvy. 
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Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uzatvoria  zmluvu 

o nájme nebytových priestorov (bližšie uvedenú v čl. III tejto zmluvy), ktorou budúci 

prenajímateľ prevedie na budúceho nájomcu právo k nájmu nehnuteľnosti uvedenej v čl. I 

bode 1 tejto zmluvy.  

Predmet nájomnej zmluvy bude slúžiť na účely realizácie projektu Kultúrne a umelecké 

centrum DK. Kultúrne a umelecké centrum DK bude realizovať kultúrne podujatia 

a umelecké aktivity pre obyvateľov obce Dlhé Klčovo a obyvateľov vranovského okresu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za nájom nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 bode 1 tejto 

zmluvy bude stanovená podľa Všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa nájmu 

nebytových priestorov v obci Dlhé Klčovo. Cena za nájom je pre obe zmluvné strany 

záväzná. K zmene  ceny môže prísť len po vzájomnej písomnej dohode oboch zmluvných 

strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že pri určení  ceny bol braný ohľad aj na prípadnú zmenu 

okolností, ktoré by mohli ovplyvniť cenu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci nájomca je oprávnený vyzvať budúceho prenajímateľa 

na uzatvorenie budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov v termíne od 1.12.2021 do 

31.12.2021. Budúci nájomca na fungovanie Kultúrneho a umeleckého centra DK bude 

žiadať o finančnú podporu Fond na podporu umenia v podprograme 2.2.2 Aktivity malých 

kultúrnych a umeleckých centier. O výsledku schválenia, resp. neschválenia žiadosti bude 

budúci nájomca ihneď informovať budúceho prenajímateľa.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť  zmluvu o nájme nebytových priestorov uvedenú v čl. 

III tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, keď bude žiadosť schválená z Fondu na podporu 

umenia  budúci nájomca vyzve budúceho prenajímateľa na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov , najneskôr však do 31.12.2021. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri rokovaní za účelom 

uzatvorenia  zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

 

Čl. III. 

Znenie budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

1.  Úvodné ustanovenia 

1. Predmet nájmu : 
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a) sála v budove Kultúrne spoločenské centrum na parcele č. 1/1, zapísaná na liste vlastníctva 

č. 857, vo vlastníctve obce Dlhé Klčovo v podiele 1/1   

b) amfiteáter na parcele č. 772 k. ú.  Dlhé Klčovo, je situovaný  za objektom Obecného úradu 

a Kultúrno-spoločenského centra, z jeho východnej strany. 

 

2. Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu nájmu uvedenom 

v predchádzajúcom bode tejto zmluvy. 

 

2.  Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenajať predmet nájmu  na realizáciu 

aktivít a fungovanie Kultúrneho a umeleckého centra DK.  

 

3.  Cena o nájme nebytových priestorov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena nájmu bude určená Všeobecne záväzného nariadenia, 

ktoré sa týka prenájmu nebytových priestorov v podmienkach obce Dlhé Klčovo.   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že  cena podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy bude 

vyplácaná v pravidelných mesačných platbách na základe faktúry prenajímateľa. 

 

4. Osobitne dojednania zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú pravdivo informovať o dôležitých otázkach prenájmu 

predmetu nájmu podľa tejto zmluvy, a to vrátane vyhlásení uvedených nižšie. 

2. Prenajímateľ prehlasuje, že je oprávnený s predmetom nájmu nakladať v plnom rozsahu. 

Prenajímateľ  prehlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov alebo orgánov verejnej 

správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo mohlo byť jeho 

právo k predmetu nájmu alebo právo nakladať s predmetom nájmu obmedzené. 

3. Prenajímateľ prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že si tretia osoba uplatňuje akékoľvek 

právo k predmetu nájmu. 

4. Prenajímateľ vyhlasuje, že na prenajímanom predmete nájmu uvedenom v čl. I bode 1 tejto 

zmluvy nie je a ani nebolo začaté žiadne súdne, exekučné alebo iné správne konanie, ktoré 

sa týka predmetu kúpy. 

5. Prenajímateľ prehlasuje, že na predmete nájmu neviazne žiadne záložné právo, vecné 

bremeno, ťarchy, nájomné práva, predkupné práva a ani iné práva tretích osôb. 
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6. Prenajímateľ vyhlasuje, že s predmetom nájmu uvedenom v čl. I bode 1 tejto zmluvy nie 

sú zviazané žiadne nedoplatky ako daň k nehnuteľnosti, ani nezaplatené odvody alebo 

poplatky. 

7. Prenajímateľ vyhlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu 

začaté konkurzné konanie, návrh na exekučné konanie. 

8. Nájomca vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámil so stavom predmetu 

nájmu na základe osobnej obhliadky a v tomto stave predmet nájmu prijíma. 

 

5.  Odovzdanie predmetu nájmu 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu od 1.1.2022. 

2. Náklady spojené so spotrebou energií – elektrina, vykurovanie, vodné a stočné bude uhrádzať 

prenajímateľ. 

 

6. Zánik zmluvy 

1. Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa kedykoľvek v budúcnosti ukáže 

akékoľvek vyhlásenie prenajímateľa uvedené v článku IV tejto zmluvy ako nepravdivé. Právo 

odstúpiť je nájomca povinný uplatniť v lehote do 1 mesiaca od okamihu, kedy sa dozvedel 

o dôvode zakladajúcom právo odstúpiť od zmluvy. V opačnom prípade zaniká právo nájomcu 

odstúpiť od zmluvy. 

2. Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nájomca neuhradí časť  ceny za 

nájom podľa čl. III. bodu 3 a 4 tejto zmluvy v dohodnutej lehote, a to až do okamihu zaplatenia 

príslušnej časti ceny.  

3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy  

druhej zmluvnej strane. Momentom odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku a 

zmluvné strany sú povinné si vrátiť vzájomné plnenia prijaté do momentu odstúpenia od 

zmluvy. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

 

1.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

2.   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis.   

3.    Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch 

zmluvných strán. 
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4.   Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5.  V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, ostávajú 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného 

vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím 

iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru 

neplatného ustanovenia. 

6.   Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

7.   Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom 

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 

byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Čl. IV. 

Ďalšie ustanovenia 

 

1. Budúci prenajímateľ vyhlasuje, že pri prenájme s nehnuteľnosťou uvedenou v čl. I bode 1 

tejto zmluvy bude vychádzať zo všeobecne záväzného nariadenia platného v obci Dlhé 

Klčovo. 

2. Budúci nájomca sa zaväzuje, že po podpísaní tejto zmluvy neuskutoční žiadny úkon, ktorým 

by zmaril uzatvorenie zmluvy.  

3. Budúci prenajímateľ prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil so stavom 

nehnuteľnosti uvedenej v čl. I bode 1 tejto zmluvy na základe osobnej obhliadky a v tomto 

stave uvedenú nehnuteľnosť bude užívať v nájme. 

 

  Čl. V. 

                                                        Zánik zmluvy 

1.  Zmluva zaniká:; 

a) dohodou zmluvných strán, 

b)  ak okolnosti, z ktorých strany zrejme vychádzali pri vzniku tohto záväzku, sa do tej 

miery zmenili, že nemožno od zaviazanej strany rozumne požadovať, aby zmluvu 

uzavrela. 
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Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis zmluvy. 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán v 

písomnej forme. 

4. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

a platného v obci Dlhé Klčovo. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú naďalej v platnosti, pričom za neplatné bude 

možné považovať len to ustanovenie, ktorého sa dôvod neplatnosti týka. V prípade 

neplatnosti ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú neplatné ustanovenie nahradiť novým, 

ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a zároveň bude zodpovedať  účelu tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, a ani za nápadne nevýhodných   

podmienok. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom 

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 

byť viazaní touto zmluvou ju podpisujú. 

 

 

V Dlhom Klčove dňa: 8.10.2021 

 

V Dlhom Klčove dňa: 8.10.2021 

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

Za budúceho prenajímateľa:  

Ľubica Zubková 

Za budúceho nájomcu: 

PhDr. Gabriela Vašková 
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