
Č.j.203/2020 

Zmluva o nájme hnuteľnej veci 

uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja  (ďalej len „Zmluva“) 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ: Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení: Nitrianskou galériou 

Adresa: Župné námestie 3 , 949 01 Nitra 

  zastúpená riaditeľkou: Mgr. Renátou Niczovou 

  IČO:  36102580 

  DIČ:  2021452565 

  číslo účtu: SK 78 8180 0000 0070 0031 1070 

  (ďalej len „prenajímateľ“)  

 

a 

 

Nájomca : Súkromná základná umelecká škola   

Adresa: Ďurková 18, 949 01  Nitra 

  Zastúpený: Mgr. Alicou Rétiovou, riaditeľkou 

  IČO: 37968815 

                        Bankové spojenie: Tatra banka 

  Číslo účtu: SK34 1100 0000 0029 4504 4343  

    

Čl. II 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Prenajímateľ ako správca majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja prenajíma za odplatu 

nájomcovi koncertné krídlo Petrof, v nadobúdacej cene 661,22 €, inventárne číslo 

7/742/0001. 

2. Účelom nájmu je využívanie krídla na koncertné účely pre žiakov školy v priestoroch školy, 

v koncertnej sále na to určenej. 

 

3. Nájomca sa zaväzuje užívať krídlo na účel, na ktorý mu bola vec prenajatá, primerane 

povahe a v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu.  

Nájomca nie je oprávnený dať vec ďalej do podnájmu. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú 

spôsobil na nástroji počas trvania doby prenájmu. 

 

 



Čl. III 

Doba nájmu 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.09.2020 do 30.06.2021. 

 

 

Čl. IV 

        Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia 

 

1.  Úhrada za užívanie krídla v zmysle Čl. II. tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných 

strán vo výške 6,- €/ mesiac.  Celkové nájomné je stanovené vo výške 60,- € za celé obdobie 

nájmu.        

2.  Nájomné je splatné jednorazovo prevodom na účet prenajímateľa - účet č. SK 78 8180 0000 

0070 0031 1070 na základe vystavenej faktúry, v termíne splatnosti faktúry.  

  

Čl. V 

Technický stav prenajatej veci 

 

     Zmluvné strany berú na vedomie, že prenajímateľ prenecháva nájomcovi krídlo v stave 

spôsobilom na účel užívania.  

 

Čl. VI 

Podmienky užívania 

 

Nájomca v čase užívania prenajatej veci zodpovedá za dodržiavanie: 

 - Protipožiarnych predpisov, 

 - Predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci. 

 

Čl. VII 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ je povinný prenechať krídlo nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé 

užívanie a pred odovzdaním krídla tento za prítomnosti nájomcu preskúša. Splnenie 

tejto povinnosti prenajímateľa a plnú funkčnosť nástroja potvrdzuje nájomca podpisom 

tejto zmluvy. 



2. Nájomca je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z platných predpisov o 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany majetku.    

3. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi vznik škody na prenajatej 

veci, ktorá znemožňuje jeho riadne užívanie.. 

4. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup do priestorov nájomcu za účelom 

vykonania kontroly stavu a využívania prenajatého krídla a za účelom vykonania 

inventarizácie majetku.  

5. Nájomca sa zaväzuje, že po ukončení nájmu na vlastné náklady vráti krídlo 

prenajímateľovi v pôvodnom stave. 

6. Pred uplynutím doby nájmu môže byť nájomný vzťah ukončený výpoveďou 

prenajímateľa, ak nájomca užíva prenajaté krídlo v rozpore so zmluvou. 

7. V prípade omeškania s plnením peňažného dlhu je nájomca povinný uhradiť 

prenajímateľovi úroky z omeškania vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby 

určenej Európskou centrálnou bankou platnej k prvému dňu omeškania s plnením 

peňažného dlhu. Zaplatenie úroku z omeškania nespôsobuje zánik povinnosti nájomcu 

platiť zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak. 

 

Čl. VIII  

Ďalšie podmienky nájmu 

1. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí prepravu koncertného krídla do svojich 

priestorov a taktiež aj vrátenie krídla po ukončení doby nájmu do sídla prenajímateľa. 

2. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí potrebnú údržbu krídla a pravidelné ladenie 

počas doby trvania nájmu. 

Čl. IX  

Sankcia za porušenie 

 

1. V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto zmluvy možno žiadať o okamžité 

vrátenie prenajatého krídla prenajímateľovi. Závažnosť porušenia pravidiel posúdi 

riaditeľ Nitrianskej galérie. 

 

Čl. X 

Zmluvná pokuta 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s úhradou platby za 

nájomné  v zmysle Čl. IV zmluvy, je tento povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia, ak sa 

nedohodnú inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na 

náhradu škody, ktorej sa môže prenajímateľ domáhať bez ohľadu na výšku zaplatenej 

zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká dlžníkova povinnosť plnenia 

podľa tejto zmluvy, ktoré je zabezpečené zmluvnou pokutou. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nezaniká nájomcovi povinnosť platiť úrok z omeškania podľa Zmluvy, ak sa 

strany nedohodnú inak. 

2. Príslušná suma sa považuje za uhradenú až dňom jej pripísania na účet prenajímateľa.  



Čl. XI  

Osobitné ustanovenia 

 

1. Nájomca a prenajímateľ pri odovzdaní krídla do prenájmu podpíšu Protokol 

o odovzdaní/ prevzatí. 

 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

 

− Pokiaľ táto zmluva o nájme nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia 

sa zmluvné strany príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a záväznými 

právnymi predpismi. 

− Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto 

zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. (s odkazom na § 

47a ods.1 Občianskeho zákonníka.) 

− K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť len vzájomnou dohodou zmluvných strán 

formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

− Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú 

námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. 

− Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží 

prenajímateľ, 2 vyhotovenia nájomca. 

 

 V Nitre, dňa: 20.8.2020 

 

 

 

 

 v.r. v.r. 

      …..........................................                                               ….........................................          

            Mgr. Renáta Niczová                             Mgr. Alica Rétiová 

                   riaditeľka                                    riaditeľka           

              Nitrianska galéria                              Súkromná základná umelecká škola 

    

 

 

 


